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ค าน า 

 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อในการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน” 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาธุรกิจชุมชนจาก

อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแบบผสมผสาน ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อ และ 2) น าเสนอ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาอาชีพ และธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพื้นที่สูง ที่เหมาะสมกับมิติทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิง

ปริมาณ และการวิจ ัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจ ัยแบบมีส่วนร่วม (Participation Action 

Research: PAR) อันจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูงโดยการน าโมเดลอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ

ในการลงทุน สามารถเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม  มาบูรณาการกับภาคีเครือข่ายใน

พื้นที่ เพื่อให้เกิดธุรกิจชุมชนโคเนื้อต้นแบบ รวมทั้งขยายโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดในพื้นที่และนอก

พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 คณะผู้วิจัยหวังว่า รายงายวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ 

รวมถึงนักวิชาการ ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพ้ืนที่สูงอย่าง

มีศักยภาพและยั่งยืนในอนาคต 

 หากพบข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้วิจัยขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และพร้อมจะน าข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสถัดไป 

คณะผู้วิจัย 

  



 
 

 



I 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ วช. 

ที่ให้การสนับสนุนทุนในการท าวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) 

แผนงานคนไทย 4.0 ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการท างานทั้งในเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้

โครงการสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ แม้จะประสบปัญหาการลงพื้นที่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธาน

อ านวยการแผนงานคนไทย 4.0 ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 

น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร และคุณศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ

การตอบโจทย์ แนวทางในการด าเนินกิจกรรมการวิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานให้มีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเกิดการใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ขอขอบคุณเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น าชุมชน หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากรของกรมปศุสัตว์ บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการ 

ที่ความอนุเคราะห์ให้ความสะดวก และให้ข้อมูล รวมทั้งค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้จนบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง คณะผู้วิจัยพร้อมน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสถัดไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อในการพัฒนาอาชีพบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนจากอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแบบ
ผสมผสาน ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อ และ 2) เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาอาชีพ และธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพื้นที่สูง ที่เหมาะสมกับมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
กายภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก 6 ชุมชน จ านวน
เกษตรกร 103 ครัวเรือน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคเนื้อ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การเลี้ยงโคเนื้อ
พื้นเมืองซึ่งเลี ้ยงปล่อยหากินอิสระในป่าซึ่งเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั ้น 1 และ 2 
จ านวน 4 กลุ่ม เกษตรกร 93 ราย และการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป ซึ่งเหมาะสมกับเกษตรกรในพ้ืนที่
คุณภาพลุ่มน ้าชั้น 3 4 และ 5 จ านวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 10 ราย พื้นที่วิจัยอยู่ในอ าเภอแม่จริม สันติสุข 
และปัว จังหวัดน่าน ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ข้อมูลด้านสังคม ของชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบนพ้ืนพิจารณาตามรูปแบบการเลี้ยงโค ได้แก่ 

1.1 การเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองของชุมชนในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 ที่เป็นวิถีชีวิตของ
ชนเผ่า ที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.96 ปี ที่ให้ข้อมูลระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็ จ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา สถานภาพสมรสแล้ว ซึ่งมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7.23 คน/ครัวเรือน 
เป็นสมาชิกที่เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 2.87 คน/ครัวเรือน เกษตรกรประกอบอาชีพทางการเกษตรกรอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
ได้แก่ การปลูกพืชผัก (ขิง) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 260,000 บาท/ปี/ครัวเรือน การเลี้ยงปศุสัตว์ (โคพ้ืนเมือง และ
ไก่พื้นเมือง) และ การปลูกพืชไร่ (ข้าว และข้าวโพด) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 56 ,077 และ 30,563 บาท/ปี/
ครัวเรือน ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากอาชีพอ่ืนๆ นอกภาคการเกษตร เช่น การรับจ้าง การค้าขาย
เฉลี่ย 3,548 บาท/เดือน/ครัวเรือน เกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 14 ปี โดยเริ่มต้นเลี้ยงใน
ครั้งแรกเฉลี่ย 3 ตัว/ครัวเรือน ซึ่งเป็นโคที่มาจากการหาซื้อด้วยตนเอง ปัจจุบันเกษตรกรมีขนาดฝูงโค
จ านวนทั้งสิ้น 935 ตัว เฉลี่ย 13 ตัว/ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์พื้นเมือง และเลี้ยงโ คแม่พันธุ์
จ านวนมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบปล่อยหาอาหารตามธรรมชาติกินเองในป่า 
แต่ข้อจ ากัดของพื้นที่และความสมบูรณ์ของอาหาร เมื่อถึงฤดูแล้งที่อาหารตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอ จะ
ต้อนโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน (ช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมิถุนายน เป็นระยะเวลา 7 เดือน) ทั้งนี้ เกษตรกรก็
ได้มีการจัดการอาหารสัตว์ โดยการให้อาหารข้นเสริมบ้างเล็กน้อย ส าหรับโครุ่นหรือโคที่เข้าสู่ระยะการขุน 
รวมทั้งยังมีการจัดการอาหารหยาบ เพื่อเสริมอาหารตามธรรมชาติและวัสดุเหลือทางการเกษตรจากไร่นา 
โดยมีการจัดเตรียมแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ นอกจากนี้เกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะให้อาหารเสริม ได้แก่ 
เกลือ (ในช่วงที่โคอยู่ในป่า) และเสริมด้วยแร่ธาตุก้อน ในช่วงฤดูแล้งที่ต้อนโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน) 
รวมทั้งยังมีการจัดการทางด้านสุขศาสตร์สัตว์ด้วยการท าวัคซีนและถ่ายพยาธิโค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

1.2 การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป เพ่ือผลิตโคขุนของชุมชนในพื้นท่ีคุณภาพลุ่มน ้า 3 4 และ 
5 เกษตรกรทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 58.57 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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สถานภาพสมรสแล้ว และมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน ซึ่งเป็นสมาชิกที่เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 2 
คน/ครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรประกอบอาชีพการเลี้ยงโคร่วมกับอาชีพทางการเกษตรกรอ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ การ
ท าสวนไม้ผล ได้แก่ ล าไย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/ปี/ครัวเรือน และอาชีพอ่ืนๆ นอกภาคการเกษตร 
ได้แก่ การรับราชการ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 31,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน เกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงโค
เนื้อเฉลี่ย 15.40 ปี จ านวนโคที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกเฉลี่ย 4 ตัว/ครัวเรือน ซึ่งโคที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรก 
เป็นโคที่มาจากการหาซื้อด้วยตนเอง ปัจจุบันเกษตรกรมีขนาดฝูงโค ทั้งสิ้น 46 ตัว เฉลี่ย 6 ตัว/ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเลส์ และนิยมเลี้ยงโคแม่พันธุ์มากที่สุด ซึ่งจะเลี้ยงโคแบบขังคอก  ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการอาหารข้นให้แก่โค ร่วมกับการจัดการอาหารหยาบโดยการจัดเตรียมแปลง
หญ้าพืชอาหารสัตว์ และให้อาหารเสริมด้วยแร่ธาตุก้อน นอกจากนี้เกษตรกรมีการจัดการดูแลสุขภาพโค
ด้วยการท าวัคซีนและถ่ายพยาธิโค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 2. การเลี้ยงโคเนื้อบนพื้นที่สูงมีความได้เปรียบจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่สืบสานอาชีพการ
เลี้ยงต่อจากบรรพบุรุษ มีใจรักและมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพจากการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งเป็นอาชีพที่จะสืบทอดไป
ยังคนรุ่นถัดไปส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง การมีฝูงโคต้นน ้า สามารถรองรับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้ การมี
ทรัพยากรพืชอาหารในพื้นที่ ที่ช่วยประหยัด/ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ทั้งอาหารธรรมชาติจากป่า และ
อาหารจากผลพลอยได้ทางการเกษตร และมีประสบการณ์/ภูมิปัญญาท้ องถิ ่นที ่สามารถปรับใช้กับ
เทคโนโลยีใหม่ ซึ ่งเป็นวิถีชีวิตที่คนอยู่ร่วมกับป่า รวมทั้งยังมีโอกาสจากแนวโน้มของราคา และความ
ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกสูงขึ้น การได้รับการสนับสนุน/ผลักดันเชิงยุทธศาสตร์จาก
หน่วยงานพี่เลี้ยงในระดับพ้ืนที่ และมีท าเลที่ตั้งของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเขตการค้าชายแดนเอ้ือต่อการส่งออก
โคเนื้อไปยังประเทศจีน ผ่านทางด่านชายแดนห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านช่องทาง สปป. ลาว ไป
ยังเมืองหานของประเทศจีน แม้จะมีจุดอ่อนจากการเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการ
บริหารจัดการกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการอาหาร การจัดการสุขาภิบาลสัตว์ที่เหมาะสม  ขาด
องค์ความรู้/เทคโนโลยี เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ ขาดการรวมกลุ่ม
เพื่อจัดการทางการตลาดร่วมกัน ขายโคให้กับผู้ประกอบการภายนอก   ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
จัดการฟาร์มและการจัดการอาหาร (กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป) ขาดผู้ประกอบการที่เป็นคนใน
ชุมชน เพื่อท าหน้าที่ทางด้านการรวบรวมการตลาด และมีต้นทุนโลจิสติกส์โดยเปรียบเทียบเพื่อการตลาด
สูงกว่าในพื้นที่ราบ ประกอบกับมีอุปสรรคจากความไม่ชัดเจนและขาดการสร้างการมีส่วนร่วมการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ คทช. (พื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2) ระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
สภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง/ภัยธรรมชาติ 
ซึ ่งเกษตรกรต้องปรับตัวในด้านการจัดการโรค และการจัดการพืชอาหาร และแม้จะมีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโรคระบาด โควิด ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แต่การเลี้ยงโคเนื้อก็ยังสามารถสร้างรายได้ที่เป็นตัวเงิน และช่วยทดแทนการ
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ปลูกข้าวโพด การเลี้ยงโคเนื้อสามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโคพ้ืนเมือง 
ในพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 
 3. แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อพ้ืนเมือง  

3.1 ก่อนมีโครงการ โซ่ที่ 1 การผลิต จากขนาดฝูงโคของชุมชน จ านวน 1,200 ตัว ซึ่งเป็นโคแม่
พันธุ์ จ านวน 572 แม่ โดยมีอัตราการให้ลูกร้อยละ 50 มีลูกโคอายุไม่เกิน 1 ปี จ านวน 286 ตัว และมีโคขุน 
ตลอดจนโครุ่นที่เตรียมเข้าสู่ระยะขุนรวมทั้งสิ้น 176 ตัว จากฐานการผลิตดังกล่าว ชุมชนมีก าไรจากการ
เลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง 550,035.19 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 8.71  โซ่ที่ 2 การ
รวบรวม ชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการรวบรวมโคขุน และลูกโค 319  ตัว ทั ้งสิ้น 
92,885.65 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 1.54 และโซ่ที่ 3 การตลาด ชุมชนมีก าไรใน
การบริหารจัดการในกิจกรรมการตลาดโคขุน และลูกโค 319 ตัว ทั้งสิ ้น 80,489.75 บาท โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 1.26 โดยโซ่อุปทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสูงสุด ได้แก่ 
โซ่ที่ 1 การผลิต 

3.2 หลังมีโครงการ โซ่ที่ 1 การผลิต โครงการได้ท าการ intervention ด้วยกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกหญ้าเพื่อการเลี้ยงโค และการจัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์ โดยมีต้นทุนของการ intervention 
ทั้งสิ้น 70,717.50 บาท ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโซ่การผลิต ได้แก่ 1) อัตราการให้ลูกของโคแม่พันธุ์
เพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 ส่งผลท าให้เพิ่มลูกโคอายุไม่เกิน 1 ปี เพ่ิมข้ึนจาก 286 ตัว เป็น 343 
ตัว และจ านวนโคขุน ตลอดจนโครุ่นที่เตรียมเข้าสู่ระยะขุนรวมทั้งสิ้นจาก 176 ตัว เพิ่มขึ้นเป็น 211 ตัว  2) 
มูลค่าอาหารหยาบลดลงจาก 7,213.39 บาท/ตัว เป็น 6,150.89 บาท/ตัว ส าหรับโคพื้นเมืองขุน และจาก 
1,050.00 บาท/ตัว เป็น 625.00 บาท/ตัว ส าหรับลูกโค และ 3) มูลค่าเวชภัณฑ์สัตว์ลดลงจาก 378.21 
บาท/ตัว เป็น 340.39 บาท/ตัว ส าหรับโคพื้นเมืองขุน และจาก 151.29 บาท/ตัว เป็น 136.16 บาท/ตัว 
ส าหรับลูกโค ส่งผลให้ชุมชนมีก าไรจากการเลี ้ยงโคเนื ้อพื ้นเมือง 1,281,516.30 บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 18.43 โซ่ที่ 2 การรวบรวม ชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรม
การรวบรวมโคขุน และลูกโค 382 ตัว ทั้งสิ้น 246,904.33 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 
3.48 และ โซที่ 3 การตลาด ชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการตลาดโคขุน และลูกโค 382 
ตัว ทั้งสิ้น 351,437.66 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 4.65 โดยโซ่อุปทานที่มีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการสูงสุด ได้แก่ โซ่ที่ 1 การผลิต 

3.3 การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจจากโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองของชุมชน  ตลอดโซ่
อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีโครงการวิจัย 1 ,793,039.15 บาท หรือเพิ่มร้อยละ 
25.47 ของฐานมูลค่าเศรษฐกิจเดิม โดยโซ่อุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเศรษฐกิจสูงที่สุด ได้แก่ โซ่
ที่ 1 การผลิตโคเนื้อ ซึ่งมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 1 ,368,072.57 บาท และรองลงมา ได้แก่ โซ่ที่ 3 การตลาด มี
มูลค่าที่เพ่ิมข้ึน 270,947.91 บาท ส่วนโซ่ที่ 2 มีมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 154,018.68 บาท  
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 4. แบบจ าลองธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยง ชุมชนมีแนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมและเครือข่าย ด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ 

4.1 ลูกค้า (Customer Segments-CS) ก าหนดกลุ ่มผู ้ซ ื ้อโคเนื ้อพื ้นเมืองที ่ส  าค ัญ คือ 
ผู้ประกอบการค้าโคเนื้อ เครือข่ายผู้ประกอบการโรงฆ่าในท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่ซื้อลูกโค/
โครุ่นไปเลี้ยงเป็นโคขุน ตามล าดับ 

4.2 คุณค่า (Value Propositions-VP) จุดขายของโคเนื้อพ้ืนเมือง คือ โคพ้ืนเมืองในระบบเลี้ยง
ปล่อยตามธรรมชาติ ที่สร้างอัตลักษณ์ด้วยรสสัมผัส และคุณค่าโภชนาการของโคพื้นเมืองตามวัฒนธรรม
การบริโภคพ้ืนถิ่น 

4.3 ช่องทาง (Channels-CH) การสื่อสารตรงถึงลูกค้าเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
social media เช่น facebook line เป็นต้น 

4.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships-CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเป้าหมาย
เดิม และเพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ การมีฐานการผลิตในจ านวนที่มากพอและสม ่าเสมอ สามารถป้อนสินค้า 
(โคมีชีวิต) ให้แก่ผู้ประกอบการได้ตลอดทั้งปี และการเพิ่มช่องทาง 

4.5 กระแสรายได้ (Revenue Streams-RS) รายได้จากการจ าหน่ายโคขุน (จ านวน 211 ตัว/
ปี) และลูกโค (171 ตัว/ปี)  

4.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources-KR) ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมือง 
ได้แก่ ฝูงโคพ่อพันธุ์ และโคแม่พันธุ์ ความสมบูรณ์ของภูมินิเวศของพื้นที่ป่าชุมชน และเครือข่ายความ
ร่วมมือของเกษตรกร 93 ราย จาก 4 หมู่บ้าน 

4.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities-KA) กิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อพ้ืนเมืองเกิด
ความยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมการผลิต จากการจัดการความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโคพ่อแม่พันธุ์ อาหาร (จาก
พืชธรรมชาติ และการจัดการพืชอาหารหยาบเสริม) และด้านสุขศาสตร์สัตว์ และกิจกรรมการตลาด จาก
การจัดเครือข่ายของผู้ผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการตลาด โดยผู้น าเกษตรกรและเยาวชน 

4.8 พันธมิตรหลัก (Key Partners-KP) พันธมิตรของธุรกิจโคเนื้อพื้นเมืองทั้งในด้านการผลิต 
และการตลาด ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ประกอบการค้าโคมีชีวิต และผู้ประกอบการโรงฆ่า และหน่วยงาน
พ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ เช่น ปศุสัตว์อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

4.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-CS) ต้นทุนการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมือง แบ่งออกเป็น 

ต้นทุนการผลิตโคขุน 17,333.72 บาท/ตัว และต้นทุนการผลิตลูกโค 5,977.94 บาท/ตัว 

 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.1 ธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมือง เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และยึดเป็น

อาชีพหลักที่ต้องการกลไกการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต 3 เรื่อง 

ได้แก่ การจัดการพ่อแม่พันธุ์ การจัดการพืชอาหารและโภชนการ และการจัดการสุขศาสตร์สัตว์ โดย

หน่วยงานหลักได้แก่กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ ส .ป.ก. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น 
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เพื่อให้การเลี้ยงโคพื้นเมือง สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ ทดแทนและลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์) 

5.2 การพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อมีความยั่งยืนต้องการปัจจัยหนุนเสริม เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ให้แก่ชุมชขน/ลดต้นทุนการผลิต เช่น เชื่อมโยงกับโครงการภาครัฐ เช่น โครงการธนาคารโคกระบือ 

โครงการการเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่ โครงการโคล้านตัว เป็นต้น 

5.3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และเงื ่อนไขการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อ ควรได้รับการ

ผลักดัน และการเชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันด้านการส่งออกโคมีชีวิต  จาก

ศักยภาพของพ้ืนที่สูงที่เป็นจังหวัดการค้าชายแดน เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เชียงราย ซึ่งสามารถ

เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจผ่าน สปป. ลาว และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนซึ่งมีความต้องการ

บริโภคเนื้อโคจ านวนมาก 

5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้งกรณีของการเลี้ยงโคพื้นเมืองในพื้นที่คุณภาพ
ลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 ระหว่างหน่วยงานอนุรักษ์และดูแลพื้นที่กับชุมชนให้เกิดการใช้ปแระโยชน์ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพื่อให้ชุมชนสามารถท าการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และดูแลป่าชุมชนตาม
เป้าหมายของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

5.5 การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรอง และสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังท าให้เกิดการบริหารขนาดใหญ่ร่วมกัน และเกิดการใช้ประโยชน์ในโครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกัน ที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และท าให้เกิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ครบวงจร อันจะ
ท าให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

5.6 การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทาง
หนึ่ง โดยดชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เช่น การท่องเที่ยว และพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น) ให้มี
การส่งเสริมองค์ความรู้สู่การปฏิบัติติอย่างต่อเนื่อง 

5.7 แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อนี้ ควรที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นเครือข่าย
และเกิดการขยายผลในจังหวัดน่าน หรือพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน 
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Executive Summary 
The research objectives of this project (the development of cattle farming as a 

community business for career expansion in upland areas, Nan Province) were: 1) to 
increase cattle community business by supply chain management and 2) to propose policy 
recommendations for career expansion and the cattle community business in upland sites. 
This study was conducted through deliberate sampling from six communities, a total of 
103 farming households. There were two farming systems: 93 farmers who farmed native 
breed cattle in watershed classifications one and two, as well as 10 farmers who farmed 
European crossbred cattle in watershed classifications three, four, and five. The research 
was carried out in Mae Charim, Santi Suk, and Pua districts, Nan Province. The findings 
showed: 
 1. Socio-economic information of beef cattle community was separated by the 
farming type as following, 

1.1 Native breed cattle farming watershed classification one and two is a part of 
tribe lifestyle. Most farmers were married males, average aged 47.96 years old and mostly 
graduated in primary school. There was average 7.23 people/ households. The family 
members who raised beef cattle was 2.87 people/ households. These farmers 
simultaneously conducted other agricultural activities such as growing vegetables ( ginger) 
which received income of 260 ,000 Baht/year/household, livestock farming (native cattle 
and native chicken) and field crops (rice and corn) which generated income of 56,077 and 
3 0 ,563  Baht/ year/household, respectively. In addition, income from other jobs except 
agriculture sector such as work for wages, small trade was 3,548 Baht/ month /household, 
farmers had experience in cattle farming for 1 4  years by starting with average 3 
cattle/household on their own expense. Currently, there were 9 3 5  cattle, average 1 3 
cattle/ household. Most were native cattle; farmers prefer to raise cows under grazing 
condition in watershed forest. The limitation of cattle farming was land restriction and feed 
deficiency especially in dry season when natural feeds are not available. Thus, farmers will 
drive their cattle back to the villages (during December -June, 7 months). Farmers managed 
their feeding by using some concentrate feed.  When they grew bigger roughages and 
agricultural by-products from a farm can be applied by the Pasture establishment. 
Moreover, some farmers applied salt additive feed (during cattle living in forest)  mineral 
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block supplementation (during dry season while drawing the cattle back to their home). 
Furthermore, animal hygiene by vaccination and deworming at least once a year.  

1 . 2  European crossbred cattle farming for villagers living in watershed 
classification three, four, and five. Most farmers were married males, average aged of 58.57 
years old, most graduate from a primary school. There was average 4 people/household. 
The family members who raised beef cattle was 2 people/ households. These farmers 
simultaneously raise cattle with other agricultural activities such as growing fruit trees 
( logan)  which received income of 30 ,000  Baht/year/household, and income from other 
jobs except agriculture sector such as work for government (average income was 31,000 
Baht/month/household). Farmers had experience in beef cattle farming for 15.40 years by 
starting with average 4 cattle/household on their own expense. At present, there were 46 
cattle, average 6 cattle/household. Most cattle were Charolais; most farmers raise cows to 
produce calves. farmers prefer to raise cows in the intensive system (raised in the pen). 
Most farmers managed their feeding by using concentrate feed and roughages with the 
Pasture establishment. Moreover, some farmers applied mineral block supplementary feed. 
Furthermore, animal hygiene by vaccination and deworming at least once a year.  
 2 .  The advantage of upland cattle farming was most farmers have gained 
experiences from ancestor. They have passion in taking care of cattle and would like to 
transfer their knowledge through next generation. The cattle farming in the upstream area 
could be the sustainable occupation. Plants for feed/food are the valuable resources so 
we can save/reduce the feed cost (both natural feed from forest and agricultural by-
product). Local wisdom and experience can be adjusted with new technology so villagers 
can live with forest. There is the opportunity for pricing and demand both internal and 
external markets. The strategic support/ promotion from local mentor organization and the 
location of Nan province where is in the border trade which is applicable for cattle export 
to China via Huay Kon - Nam Ngen Frontier passing through Lao PDR to Han, China. 
 The weakness is small-scale farmers don’t pay attention on group forming to 
manage cattle business, especially for feed management, suitable animal hygiene, so they 
lack of knowledge/technology to increase efficacy/reduce cost to compete with others and 
don’t manage marketing together, selling cattle to brokers, working capital shortage for 
farm and feeding management (European crossbred cattle Cluster Cooperative) .  There is 
no local entrepreneur who work for aggregation and marketing, so logistics cost is usually 
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higher than the same products in low land areas.  The obstacles from the uncertainty and 
no participation in the land utilization in the National Land Policy areas watershed 
classification one and two) between community and stakeholder agency. The more serious 
in global warming, upland villagers get effects from drought/disaster, so farmers must adjust 
for pest prevention and feed management. Although there are the economic adverse 
effects from COVID pandemic and the ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade 
Agreement, cattle farming still generates income replacing the maize planting. The beef 
cattle cultivation can be main occupation and part-time career especially for farmers who 
raise native cattle in the watershed classification 1 and 2. 
 3. The guidelines for native cattle supply chain improvement; 

3.1 Before project set up,  The first step was production. there were 1,200 cattle 
in the herd; 572  were breeders, 50 percentage calf-crops, there were raised from 286 
Calves and 1 7 6  Beef cattle. According to production database, the community made 
550,035.19 Baht in profit and the return on investment was 8.71%. The second step was 
aggregation. there was collection activities of 319 beef cattle and calves in community, 
villagers earned a profit of 92,885.65 Baht, the return on investment was 2.15%. The third 
step was market. villagers earned a profit in beef cattle and calves’ activities of 80,489.75 
Baht, Return on Investment was 1.26 %. The best management in cattle supply chain was 
the first step, cattle production. 

3 . 2  After project operation, The first step, production, the intervention of this 
project was carried out by extension about forage crop for cattle and animal health product 
fund.  The intervention cost was 68 ,717.50 Baht which caused the change in production 
supply chain such as 1) percentage calf-crops increased from 50 to 60%, leading to calves 
raised from 286 to 343 and beef cattle increased from 176 to 211, 2) the cost of roughage 
decreased from 7,213.39 Baht/cattle to 6,150.89 Baht/cattle for Beef cattle production, and 
from 1,050.00 Baht/cattle to 625.00 Baht/cattle for calves’ production and 3) animal drug 
costs reduced from 378.21 Baht/cattle to 340.39 Baht/cattle for beef cattle production and 
from 151.29 Baht/cattle to 136.16 Baht/cattle for calves production. This made 
communities have a profit of 1,281,516.30 Baht, and the return on investment was 18.43 
%. The second step, aggregation, villagers in community gained a profit from 382  cattle 
aggregation 246 ,904.33 Baht, and the return on investment was 3 . 48%. The third step, 
market, villagers in community gained a profit from 382  cattle and calves marketing for 
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351,437.66 Baht, and the return on investment was 4.65%. The best management in cattle 
supply chain was still the same as before the project, the first chain, cattle production. 

3 . 3  An Economic Valuation Assessment from native cattle community production 
supply chain was investigated. The increased native cattle production after the project 
implementation was 1,793,039.15 Baht or 25.47% increase from previous economic value. 
The first chain, beef cattle production supply chain was the most changing, the increased 
value was 1 ,368 ,072.57 Baht, followed by the third chain, market, the valued increased 
2 7 0 ,947.91 Baht, for the second chain, aggregation, the circular economy increased 
154,018.68 Baht.  
 4 .  The native cattle community business model was carried out to increase the 
competitive advantages by risk management.  Villages have guidelines to connect activities 
and strengthen the network which are 9 elements. 

4 . 1  Customer Segments-CS, the major buyers of native cattle are livestock 
Entrepreneurship, local Slaughterhouse, farmers who buy calves/cattle to raise for beef 
cattle. 

4 . 2  Value Propositions-VP, selling points of native beef cattle are cattle raise 
among the nature, grazing by themselves which can generate identity of taste and 
nutritional values under the traditional eating culture. 

4 . 3  Channels-CH, direct marketing communication and Online channel such as 
social media communications, Facebook, etc.  

4 . 4  Customer Relationships-CR, customer retention and customer acquisition 
such as always have an enough production for customers all year round and increase the 
channels to contact the customers.  

4.5 Revenue Streams-RS, The income was from beef cattle sale (211 cattle/year)   
and calves sale (171 calves/year).   

4 . 6  Key Resources-KR, Key resources for native cattle production were breed 
herd and cow, the fertility of landscape ecology in community forest , the cooperation of  
94 farmers from 4 communities. 

4.7 Key Activities-KA, the major activities that must be performed for sustainable 
business include production management, 3 main issues (Beef Cattle Herd Management, 
feedlot and roughages management, and Livestock hygiene), marketing activities, the 
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network between producers and market entrepreneur accompanied by farmer leaders and 
the youth.  

4 . 8  Key Partners-KP, Key partners of native cattle business in production and 
marketing include live cattle traders, slaughter entrepreneur, local mentors such as District 
Livestock Office, and Local Government Organization. 

4.9 Cost Structure-CS, The cost of native cattle products was divided into beef 
cattle production cost (17,333.72 Baht/cattle) and calves production cost (5,977.94 Baht/ 
cattle). 

 5. Policy Recommendations 
5.1 Native beef cattle are economic livestock which have the potential for 

income generation and form the main occupation for farmer groups. There are three main 
issues (beef cattle herd management, feedlot management, and livestock hygiene) needed 
for increased knowledge and improvement in production technology. Department of 
livestock development, Agricultural Land Reform Office, Provincial Agricultural Extension 
Office, and other support agencies promote cattle farming to generate enough income and 
reduce corn planting for animal feeding. 

5.2 The sustainable community business development of cattle farming requires 
motivation for the farmers to reduce the costs. This could be via government projects such 
as The Royal Cattle and Buffalo Bank, Large-Scale Cattle Project and A million cattle project 

5 . 3  Keys of success and cattle supply chain management should be promoted 
and systematically linked to the market both national and global network especially border 
trade via Laos and Chinese rapid train to China where there is high demand in beef 
consumption. In addition, export live cattle should be encouraged. 

5.4 Public participation process should be designed to relieve the conflicts with 
government agencies who conserve and take care of the ecosystem. Villagers can work or 
produce agricultural products under environmentally friendly guidelines and take care of 
the community forests in accordance with the target of the National Land Policy 
subcommittees. 

5.5 Promote the group of farmers to increase bargaining power and access to 
funding, also scale expansion and sharing the infrastructure, to create value added.  
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5.6 Linking with Agro-Tourism This will increase income for farmers in another 
way. by linking with relevant agencies to continuously promote the body of knowledge to 
practice. 

5.7 The development of cattle farming as a community business for career 
expansion in upland areas, Nan Province It should lead to a drive to create a network and 
expand results in Nan Province. or the upper northern area with a similar context. 
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บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อในการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อ ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต และ 2) เพ่ือ
น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาอาชีพ และธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพื้นที่สูง การวิจัยครั้งนี้ได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก 6 ชุมชน จ านวนเกษตรกร 103 ครัวเรือน จ าแนกตามรูปแบบการเลี้ยง 
2 รูปแบบ ประกอบด้วย การเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้น 1 และ 2 จ านวน 93 ราย และ
การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้น 3 4 และ 5 จ านวน 10 ราย  พื้นที่วิจัยอยู่ใน
อ าเภอแม่จริม สันติสุข และปัว จังหวัดน่าน ผลการศึกษา พบว่า 
 ธุรกิจชุมชนโคเนื้อมีการบริหารโซ่อุปทาน 3 ห่วงโซ่ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในโซ่ที่ 1 การ
ผลิต ชุมชนมีขนาดฝูงโค จ านวน 1,200 ตัว เป็นโคแม่พันธุ์ จ านวน 572 แม่ การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
จัดการพันธ์ อาหาร และสุขศาสตร์สัตว์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก 1) จ านวนโคที่เพิ่มขึ้น  ลูกโค
เพิ่มขึ้นจาก 286 ตัว เป็น 343 ตัว และโคขุน จาก 176 ตัว เพิ่มขึ้นเป็น 211 ตัว  2) มูลค่าอาหารหยาบ
ลดลงจาก 7,213.39 บาท/ตัว เป็น 6,150.89 บาท/ตัว ส าหรับโคพ้ืนเมืองขุน และจาก 1,050.00 บาท/ตัว 
เป็น  625.00 บาท/ตัว ส าหรับลูกโค และ 3) มูลค่าเวชภัณฑ์สัตว์ลดลงจาก 378.21 บาท/ตัว เป็น 340.39 
บาท/ตัว ส าหรับโคพื้นเมืองขุน และจาก 151.29 บาท/ตัว เป็น 136.16 บาท/ตัว ส าหรับลูกโค ชุมชนมี
ก าไร 1,281,516.30 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 18.43 โซ่ที่ 2 การรวบรวม 
ชุมชนมีการบริหารจัดการในกิจกรรมการรวบรวมโคขุนมีชีวิต 211 ตัว และลูกโคเพศผู้ 171 ตัว ชุมชนมี
ก าไร 246,904.33 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 3.48 และ โซ่ท่ี 3 การตลาด ชุมชนมีการ
เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการตลาด ชุมชนมีก าไร 351,437.66 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ร้อยละ 4.65 การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจชุมชนตลอดโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมืองมูลค่า 1,793,039.15 
บาท หรือเพ่ิมร้อยละ 25.47 ของฐานมูลค่าเศรษฐกิจเดิม  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 

 1) ธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมือง เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และยึดเป็นอาชีพ

หลักที่ต้องการกลไกการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต 3 เรื่อง (การ

จัดการพ่อแม่พันธุ์ การจัดการพืชอาหาร และการจัดการสุขศาสตร์สัตว์) โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงาน

สนับสนุนอื่น เพื่อให้การเลี้ยงโคพื้นเมือง สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ ทดแทนและลดการปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 

 2) การพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อมีความยั่งยืนต้องการการสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชน เพื่อลด

ต้นทุนการผลิตผ่านโครงการภาครัฐ เช่น โครงการธนาคารโคกระบือ โครงการการเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่ 

เป็นต้น 
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 3) ควรได้รับการผลักดันและเชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็นระบบ ทั้งตลาดภายในและตลาด

ส่งออก จากการเป็นจังหวัดการค้าชายแดน ไปยังประเทศจีนซึ่งมีความต้องการบริโภคเนื้อโคจ านวนมาก 

 4) การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือลดความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงท าหน้าที่อนุรักษ์และดูแล
พ้ืนที่กับชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้ชุมชนสามารถท าการผลิตอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และดูแลป่าชุมชนตามเป้าหมายของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

 5) การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรอง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
ขึ้น อีกท้ังยังท าให้เกิดการบริหารขนาดใหญ่ร่วมกัน และเกิดการใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน ที่
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Abstract 

The research objectives of this project (the development of cattle farming as a 
community business for career expansion in upland areas, Nan Province) were: 

1) to increase cattle community business by supply chain management and 
2) to propose policy recommendations for career expansion and the cattle 

community business in upland sites. This study was conducted through deliberate sampling 
from six communities, a total of 103 farming households. There were two farming systems: 
93 farmers who farmed native breed cattle in watershed classifications one and two, as 
well as 10 farmers who farmed European crossbred cattle in watershed classifications three, 
four, and five. The research was carried out in Mae Charim, Santi Suk, and Pua districts, Nan 
Province. The findings showed: 

There were three supply chains in the beef cattle business which made the 
difference. The first step was production. There were 1,200 cattle in the herd; 572 of whom 
were breeders. Knowledge in breeding technique, feed, and animal hygiene was used to 
increase production efficiency and showed that: 

1) there was an increase in cattle numbers. Calves increased from 286 to 343 and 
beef cattle increased from 176 head to 211, 

2) the cost of roughage decreased from 7,213.39 Baht/cattle to 6,150.89 Baht/cattle 
for Beef cattle production, and from 1,050.00 Baht/cattle to 625.00 Baht/cattle for calves’ 
production and  

3) animal drug costs reduced from 378.21 Baht/cattle to 340.39 Baht/cattle for beef 
cattle production and from 151.29 Baht/cattle to 136.16 Baht/cattle for calves production. 
The community made 1,281,516.30 Baht in profit and Return on Investment was 18.43%.  

The second step was aggregation. There were collection, storage, and transport 
activities in the community. 211 live beef cattle and 171 male calves, worth around 
246,904.33 Baht, Return on Investment was 3.48%.  

The third step was market. There was a connection between the community and 
distributors, worth 351,437.66 Baht, Return on Investment was 4.65%. The change in 
community business throughout native beef cattle supply chain, valued at 1,793,039.15 
Baht or 25.47% increase from previous economic value.  
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Policy Recommendations consist of  
1) Native beef cattle are economic livestock which have the potential for income 

generation and form the main occupation for farmer groups. There are three main issues 
(beef cattle herd management, feedlot management, and livestock hygiene) needed for 
increased knowledge and improvement in production technology. Department of livestock 
development and other support agencies promote cattle farming to generate enough 
income and reduce corn planting for animal feeding. 

2) The sustainable community business development of cattle farming requires 
motivation for the farmers to reduce the costs. This could be via government projects such 
as The Royal Cattle and Buffalo Bank and Large-Scale Cattle Project. 

3) To support farmers and link them to the market both national and global network 
especially border trade with China where there is high demand in beef consumption.  

4) Public participation process should be designed to relieve the conflicts with 
government agencies who conserve and take care of the ecosystem. Villagers can work or 
produce agricultural products under environmentally friendly guidelines and take care of 
the community forests in accordance with the target of the National Land Policy 
subcommittees. 

5) Promote the group of farmers to increase bargaining power and access to funding, 
also scale expansion and sharing the infrastructure, to create value added.  

6) Linking with Agro-Tourism This will increase income for farmers in another way. 
by linking with relevant agencies to continuously promote the body of knowledge to 
practice. 

7) The development of cattle farming as a community business for career expansion 
in upland areas, Nan Province It should lead to a drive to create a network and expand 
results in Nan Province. or the upper northern area with a similar context. 
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บทท่ี 1  
ความส าคัญของการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อในการพัฒนาอาชีพบนพ้ืนที่สูง  

 

1.1 บทน า  

 ในปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่านเผชิญกับข้อจ ากัดที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 
ข้อจ ากัดด้านกายภาพ พบว่า พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรมีจ ากัด และอยู่ที่สูงในขณะที่แหล่งน ้าอยู่ที่ลุ่ม 
ท าให้มีต้นทุนการจัดการน ้าเพื่อการเกษตรและการคมนาคมสูง อีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่คุณภาพ  
ลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่จึงต้องเผชิญกับปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพื้นที่
ซ้อนทับ (พื้นที่ท ากิน กับพื้นที่ป่า) (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2563) ตลอดจนข้อจ ากัดทางด้าน
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง ที่พบว่า ส่วนใหญ่มีแรงงานเกษตรประมาณ 
2 คน/ครัวเรือน และมีอายุ 50 ปีขึ้น โดยมีภาระรายจ่าย (ไม่รวมบุตรหลาน) ในรอบปี 145,000-154,000 
บาท/ครัวเรือน ประกอบกับยังมีภาระหนี้สินสะสม 130,000-170,000 บาท/ครัวเรือน (อัครพงศ์ อั้นทอง 
และนิรันดร์รักษ์ ปาทาน, 2563) ซึ่งรายได้จากภาคเกษตรที่ส่วนใหญ่มาจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) ไม่เพียงพอ อีกทั้งผลตอบแทนจากการผลิตมีแนวโน้มลดลง ตลอดจนเงื่อนไขการใช้ประโยชน์
ที่ดินภายใต้ คทช. จากข้อจ ากัดดังกล่าว ท าให้ครัวเรือนเกษตรเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้า
เกษตร แต่การปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) มาเป็นไม้ผลเพียงอย่างเดียวยัง ไม่
สามารถสร้างรายได้เงินสดที่เพียงพอต่อการด ารงชีพของครัวเรือนได้ ประกอบกับไม้ผลส่วนใหญ่เริ่มให้
ผลตอบแทนในปีที่ 3 ดังนั้นครัวเรือนที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาสู่ระบบการผลิตไม้
ผล/ไม้ยืนต้น ต้องเสริมด้วยระบบผลิตเกษตรที่มีปศุสัตว์หรือประมงบางชนิดที่สามารถสร้างรายได้ในระยะ
สั้น หรือสอดคล้องกับระบบผลิตเสริมร่วมกับพืช จึงจะท าให้รายได้ภาคการเกษตรสอดคล้องกับรายจ่าย
ของครัวเรือน (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2563)  
 ปศุสัตว์หนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจในการสร้างอาชีพ ได้แก่ โคเนื้อ เนื่องจากโคเนื้อเป็นวิถีชีวิต
ของครัวเรือนเกษตร และยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพเชิงภูมินิเวศของพื้นที่สูงจากการที่มีแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ ลดต้นทุนการเลี้ยงโค อีกท้ังใช้แรงงานน้อยกว่าการผลิตปศุสัตว์ชนิดอ่ืน จึงสามารถผลิตเป็น
เกษตรผสมผสานร่วมกับการผลิตสินค้าเกษตรอื่นได้ นอกจากนี้ สถานการณ์ความต้องการของตลาดโคมี
ชีวิตทั้งตลาดภายในและตลาดส่งออกสูงประมาณ 1.523 ล้านตัว/ปี แนวโน้มของราคาโคเนื้อ และปริมาณ
การส่งออกยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการตัดสินใจลงทุนของเกษตรกร โดยราคาส่งออกโคมีชีวิต
ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 40.30 ต่อปี (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) 
 ส าหรับสถานการณ์การผลิตโคเนื้อของจังหวัดในพื้นที่สูงของภาคเหนือมีความได้เปรียบอย่างนอ้ย 
3 ประการ ประกอบด้วย ประการแรก การมีฐานการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกว่า 5 หมื่นครัวเรอืน 
และมีขนาดฝูงโคกว่า 5 แสนตัว (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2563) สร้าง
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รายได้เฉลี่ย 58,600 บาท/ครัวเรือน/ปี (ณรงค์ วีรารักษ์ และคณะ, 2559) การเลี้ยงโคเนื้อจึงนับได้ว่าเป็น
อาชีพหนึ่งที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เงินสดแก่ครัวเรือนเกษตรเช่นเดียวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงของประเทศ ประการที่ 2 
การมีทรัพยากรอาหาร การเลี้ยงโคเนื้อในภาคเหนือมีปัจจัยเอ้ือ/ข้อได้เปรียบส าคัญที่ท าให้เกิดทางเลือกใน
การตัดสินลงทุน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตจากปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ คือ อาหาร กล่าวคือการเลี้ย งโค
พื้นเมืองบนพื้นที่สูงที่มีการเลี้ยงในป่า อาศัยอาหารตามธรรมชาติ ในขณะที่การเลี้ยงโคขุนคุณภาพ/โค เนื้อ
ลูกผสมสายพันธุ์ดี ภาคเหนือก็ยังได้เปรียบในเรื่องการเป็นแหล่งพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
เป็นต้น และยังมีเศษวัสดุเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว ฟักทอง เป็นต้น ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตลดลง นับได้ว่าเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพของเกษตรกรบนฐานทรัพยากรของชุมชน และประการ
ที่ 3 นโยบายและการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้มีการสนับสนุนอาชีพ
การเลี้ยงโคแก่ครัวเรือนเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ อีกมากมาย เช่น โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้เกษตรกรยืมแม่โค-กระบือเลี้ยงเพื่อการผลิตลูก รวมทั้ง
โครงการโคเนื้อนันทบุรีประชารัฐที่ให้การสนับสนุนโคเนื้อให้แก่ครัวเรือนเกษตรจ านวน 5 ตัว เพื่อลดพื้นที่
ปลูกข้าวโพด 5 ไร่ ซึ่งด าเนินการมาเป็นปีที่ 4 โดยการผลักดันเชิงนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นต้น 
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการผลิตโคเนื้อบนพื้นที่สูงจะมีความได้เปรียบในด้านทรัพยากรการผลิต 
รวมทั้งการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวข้างต้น แต่เกษตรกรยังต้องเผชิญกับสถานการณ์
การจ ากัดพื้นที่ป่าในการเลี้ยง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้ปริมาณพืชอาหารตาม
ธรรมชาติลดลง ปัญหาเลือดชิดที่ส่งผลให้ลูกโคไม่สมบูรณ์ มีอัตราการแคระแกรนสูง นอกจากนี้เกษตรกรยัง
ต้องเผชิญกับสภานการณ์ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (พื้นที่ต้นน ้าและท้ายน ้า) ความ
ขัดแย้งวระหว่างรัฐกับชุมชนในพื้นที่ คทช. (ลุ่มน ้าชั้นที่ 1 -2) ประกอบกับการเลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ยังมี
ขนาดเล็ก และเป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งยังขาดการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหาร
จัดการเชิงธุรกิจให้ครบวงจร เกิดการเชื่อมต่อกิจกรรมในโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ตลอดจนเกิดผลตอบแทนที่คุ ้มค่าการลงทุน รวมทั้งการจัดการกลางน ้า และปลายน ้าด้าน
การตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอ านาจในการต่อรองราคาที่เป็นธรรม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชน
ด้วยการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อให้เป็นธุรกิจชุมชน เป็นอาชีพที่สร้างรายได้และเกิดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน 
รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนสอดรับกับโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก การวิจัย
ครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นกระบวนการการรวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ และพัฒนาให้อาชีพการเลี้ยงโคเนื้ อเป็นธุรกิจ
ชุมชนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บูรณาการกับแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต
ที่จะน าไปสู่ธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพจากการพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ของชุมชนบนพื้นที่สูงให้เพิ่มขึ้น และ
พัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนในระยะยาว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยให้
ก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนจากอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแบบผสมผสาน  ด้วยการบริหารจัดการโซ่
อุปทานการผลิตโคเนื้อ 

1.2.2 เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาอาชีพ และธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพื้นที่สูง ที่
เหมาะสมกับมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง 

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.3.1 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนจากอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรบน
ที่สูงด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันในเชิงธุรกิจ เพ่ือขยายโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดภายในและภายนอก 

1.3.2 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถน าข้อมูล กระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการจัดการองค์
ความรู้/การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ 

1.4 นิยามศัพท์ปฏิบตัิการ 

1.4.1 ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ 
หมายถึง ธุรกิจชุมชนโคเนื้อที่เกษตรกรมีรวมกลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตเป็น

ธุรกิจ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยเกษตรกรในชุมชนมีการจัดท าแผนการผลิต และแผนการตลาด
ร่วมกัน และมีการผลิตที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม คทช.  โดยกลุ่มเกษตรกรมี
การปรับใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  

1.4.2 โซ่อุปทานโคเนื้อ 
หมายถึง การไหลของโคเนื้อซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ได้โคเนื้อมีชีวิต

เข้าสู่กระบวน การรวบรวม การแปรรูป และการส่งมอบเนื้อโคจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ 

1) โซ่อุปทานโคพ้ืนเมือง ประกอบด้วย 3 โซ ่ได้แก่ การผลิต การรวบรวม และการตลาดโคมีชีวิต 
2) โซ่อุปทานโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป ประกอบด้วย 4 โซ่ ได้แก่ การผลิต การรวบรวม การ

แปรรูป และการตลาดเนื้อโค 

1.4.3 เศรษฐกิจหมุนเวียน 
หมายถึง มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจที่วัดออกมาในหน่วยของเงินตราที่หมุนเวียนในชุมชนหนึ่งๆ 

ค านวณได้จากผลตอบแทนและต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโซ่อุปทานโคเนื้อในชุมชนนั้น 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพื้นที่สูง กลุ่มเกษตรกรสามารถเลือกเลี้ยงโคเนื้อได้ 2 รูปแบบ ภายใต้

เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินของ คทช. ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงแบ่งการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อออกเป็น 
2 รูปแบบ ได้แก่ 

1) รูปแบบที่ 1 เป็นการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 โคที่เหมาะสมจึงเป็น
โคพันธุ์พ้ืนเมือง ที่หากินเก่ง ทนต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโซ่อุปทานประกอบไปด้วย 3 โซ่ ดังนี้ 

1.1) โซ่ที่ 1 การผลิต เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงโคพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโค (อายุประมาณ 1 ปี 
น ้าหนักประมาณ 100 กิโลกรัม) การเลี้ยงลูกโคเพื่อผลิตโครุ่น (อายุประมาณ 18 เดือน น ้าหนักประมาณ 
200 กิโลกรัม) และการเลี้ยงโครุ่นเพื่อผลิตโคโตเต็มวัย (อายุประมาณ 30 เดือน หรือมีน ้าหนัก 300 
กิโลกรัม/ตัวขึ้นไป) จึงจ าหน่าย ซึ่งองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ส าคัญ เช่น การ
จัดการอาหาร การจัดการสุขาภิบาลสัตว์ เป็นต้น 

1.2) โซ่ที ่ 2 การรวบรวม เริ ่มตั ้งแต่ผู ้ประกอบการท าการรวบรวมโคมีชีวิตจากกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือน าไปจ าหน่ายยังตลาดนัดโค กระบือ และผู้ประกอบการเขียงเนื้อในท้องถิ่น ในโซ่นี้จึงมุ่งเน้น
การสร้างผู้ประกอบท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายกับภายนอก การท าแผนการตลาดเพ่ือจ าหน่ายเป็นล็อต 

1.3) โซ่ที่ 3 การตลาดโคมีชีวิต เริ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการรับซื้อโคมีชีวิตจากผู้รวบรวมแล้ว
จ าหน่ายให้แก่พ่อค้า เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการเขียงเนื้อในและนอกท้องถิ่นรายอ่ืนต่อไป ในโซ่นี้จึง
มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายกับภายนอก 

2) รูปแบบที่ 2 เป็นการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 3 4 และ 5 
ซึ่งโซ่อุปทานประกอบด้วย 4 โซ่ ดังนี้  

2.1) โซ่ที่ 1 การผลิต เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงโคพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโค (อายุประมาณ 8 
เดือน หรือน ้าหนักประมาณ 250 กิโลกรัม) การเลี้ยงลูกโคเพื่อผลิตโครุ่น (อายุประมาณ 16 เดือน หรือ
น ้าหนักประมาณ 350 กิโลกรัม) และการเลี้ยงโครุ่นเพื่อผลิตโคขุน (อายุประมาณ 26 เดือน หรือมีน ้าหนัก 
600 กิโลกรัม/ตัวขึ้นไป) จึงจ าหน่าย  

2.2) โซ่ที ่ 2 การรวบรวม เริ ่มตั ้งแต่ผู้ประกอบการท าการรวบรวมโคมีชีวิตจากกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือน าไปจ าหน่ายยังผู้ประกอบการแปรรูปซึ่งในปัจจุบันอยู่นอกท้องถิ่น  

2.3) โซ่ที่ 3 การแปรรูป เริ่มจากผู้ประกอบการรับซื้อโคมีชีวิตจากผู้รวบรวมแล้วท าการ
เชือด ช าแหละ ตลาดจนตัดแต่งซากจากกลายเป็นเนื้อโคแล้วจึงจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการร้านจ าหน่าย
ชิ้นส่วนเนื้อ (Butcher shop) รวมทั้งผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร และโรงแรม ทั้งในและนอก
ท้องถิ่น 

2.4) โซ่ที่ 4 การตลาด เป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายชิ้นส่วนเนื้อ (Butcher 
shop) จ าหน่ายเป็นเนื้อโคสดให้แก่ผู้บริโภค   
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1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ในจังหวัดน่านที่ชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจโคเนื้อ 

ด้วยโซ่อุปทานการผลิตในการท าวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม (6 ชุมชน) ตามรูปแบบการเลี้ยงโค ดั้งนี้  
1) การเลี้ยงโคพื้นเมือง จ านวน 4 กลุ่ม (4 ชุมชน) ประกอบด้วย หมู่บ้านกิ่วน ้า หมู่บ้านหนอง

แดง ต าบลหนองแดง หมู่บ้านน ้าปูน ต าบลน ้าพาง อ าเภอแม่จริม และหมู่บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอ
สันติสุข 

2) การเลี้ยงโคลูกผสมเลือดยุโรป จ านวน 1 กลุ่ม (2 ชุมชน) ได้แก่ หมู่บ้านแก้ม ต าบลวรนคร 
และหมู่บ้านดอนไชย ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว  
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บทท่ี 2  
การทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 สถานการณ์โคเนื้อและเนื้อโค 

2.1.1 สถานการณ์โคเนื้อ และเนื้อโคโลก  
จากสถานการณ์การผลิตโคเนื้อของโลกในปี พ.ศ.2559-2563 พบว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.25 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2563 มีปริมาณการผลิต 60.43 ล้านตัน ประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล สหภาพยุโรป จีน และอินเดีย ในขณะเดียวกันความต้องการบริโภคโคเนื้อใน
ประเทศต่างๆ มีปริมาณ 59.11 ล้านตัน ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44 ต่อปี โดยประเทศที่มีการบริโภค
มากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ จีน บราซิล สหภาพยุโรป และอินเดีย และคาดการณ์ว่า
แนวโน้มในปี พ.ศ.2564 จะขยายตัวเพิ ่มขึ้นทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ,2563) 

2.1.2 สถานการณ์โคเนื้อ และเนื้อโคประเทศไทย 
ส าหรับสถานการณ์การผลิตโคเนื้อของประเทศไทยในช่วงในปี พ.ศ.2559-2563 นั้น แม้ว่าจะ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 11.52 ต่อปี เนื่องจากภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก 
และการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของแม่พันธุ์โคเนื้อ อีกท้ังมีการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อที่ดี ท าให้อัตราการเกิดใน
รอบปีดีขึ้น แต่ความต้องการบริโภคโคเนื้อของไทย เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.08 ต่อปี แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว 
การส่งออกโคมีชีวิต รวมทั้งเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้นสูงขึ้น ร้อยละ 13.08 และ 
0.71 ต่อปี ตามล าดับ ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังมาเลเซีย และ สปป.ลาว (ส่งต่อไปยังจีน) แต่ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยมีการน าเข้าโคเนื้อลดลงร้อยละ 13.41 ต่อปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
ท าให้จีนปิดประเทศและห้ามน าเข้าโคมีชีวิต ส่งผลให้ไทยชะลอการน าเข้าจากเมียนมาเช่นเดียวกัน อีกทั้ง
ผู้ประกอบการน าเข้าโคเนื้อลดลง เพราะจีนสามารถติดต่อซื้อโคเนื้อโดยตรงจากเมียนมาโดยไม่ต้องน าเข้า
ผ่านไทย ส่วนการน าเข้าเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.89 ต่อปี ส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เนื่องจากภาษีน าเข้าเหลือร้อยละ 0 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2563) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ประเทศไทยมีอุปทานโคเนื้อเฉลี่ย 1.274 ล้านตัวต่อปี ในขณะที่อุปสงค์
โคเนื้อเฉลี่ยสูงถึง 1.523 ล้านตัว/ปี แบ่งเป็นอุปสงค์เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และอุปสงค์เพื่อการ
ส่งออก 1.261 และ 0.262 ล้านตัว/ปี ตามล าดับ จะเห็นว่าประเทศไทยขาดแคลนโคเนื้อมีชีวิต 0.248 ล้าน
ตัว/ปี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของการเลี้ยงโคเนื้อ โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่สูงที่มีโอกาสจากตลาดภายนอก 
เนื่องจากมีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านที่เอื้ออ านวยต่อการส่งออก และมีความพร้อมในการเป็นจุด
รวบรวมกระจายโคเนื้อจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความต้องการ
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บริโภคโคเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น ด่านเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจาก
ประเทศไทยไปประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และประเทศจีน 12,000-15,000 ตัว/เดือน (ล าเรือละ 60-70 
ตัว) โดยราคาส่งออกโคเนื้อลูกผสมเฉลี่ย 100-105 บาท/กิโลกรัม ส่วนราคาส่งออกโคขุนเฉลี่ย 105-110 
บาท/กิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉลี่ย 15,000-20,000 บาท/ล า ใช้เวลาการเดินเรือเส้นทางแม่น ้าโขง
จากด่านเชียงแสนถึงจุดลงโคเนื้อในประเทศจีนประมาณ 1 วัน (วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และคณะ, 2563) ส่วน
ในจังหวัดน่าน มีด่านห้วยโก๋น เป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังประเทศจีน ซึ่งในปี พ.ศ.2565 คาดว่าจะเริ่มใช้โครงการรถไฟ สปป.ลาว-จีน ท าให้การขนส่ง
มีความสะดวกมากขึ้น และมีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง ซึ่งเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะส่งออกโคมีชีวิตและเนื้อโค
ไปประเทศจีนทางรถไฟได้มากขึ้น  

2.2 ยุทธศาสตร์โคเนื้อ พ.ศ. 2561-2565 

2.2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสโคเนื้อไทย 
การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสโคเนื้อไทย พบว่า อุตสาหกรรมโคเนื้อไทยมีจุดแข็งจากการที่

เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร ใช้แรงงานครัวเรือนเป็นหลัก มีความพร้อมในด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ ท าให้มีการ
ต้นทุนการผลิตต ่า ส่วนภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมโคเนื้อ รวมถึงมสีถาบันการศึกษา
ที่สนับสนุนทางวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อโคในประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนจุดอ่อนที่ส าคัญ 
เป็นเกษตรกรรายย่อย อายุมาก ในระยะเริ่มตน้ต้องลงทนุสูง ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนาน เข้าถงึแหล่งเงนิทุน
ดอกเบี้ยต ่าได้น้อย และประสบปัญหาโรคระบาดสัตว์ การลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง รวมทั้งโรงงานฆา่สัตว์
มาตรฐานไม่เพียงพอ การตัดแต่งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย ขาดการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและ
การตลาด ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี ้อ ุตสาหกรรมโคเนื ้อไทยยังมีโอกาสจากความต้องการโคเนื ้อ และเนื ้อโคจากทั้ งตลาด
ภายในประเทศ ตลาดเอเชีย รวมถึงตลาดฮาลาลที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน และยังมีโอกาสการร่วมลงทุนในประเทศ
คูค่้า โดยใช้ฐานการผลิตในประเทศ แต่ยังต้องประสบกับภัยคุกคามจากการลักลอบน าเขา้เนื้อโคเถื่อน การ
น าเข้าเนื้อโค และผลิตภัณฑ์ราคาถูกจากต่างประเทศเพิ่มขึ ้นเนื ่องจากการเปิดการค้าเสรี (FTA และ 
NAFTA) โดยเฉพาะออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนของประเทศ
ไทยอย่างรุนแรง (กรมปศุสัตว์, 2561) 

2.2.2 ยุทธศาสตร์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ 5 ปี  
จากสถานการณ์ทางด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้อประเทศไทย ประกอบกับการวิเคราะห์

ศักยภาพและโอกาสโคเนื้อไทย น ามาสู่การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์โคเนื้อ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ของ
ประเทศไทย ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย “เป็นผู้น าการผลิตโคเนื้อที่เพียงพอต่อการบริโภค และ
ส่งออกในภูมิภาค” โดยมีแนวทางในการพัฒนา ภายใตองคประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ด้าน
เทคโนโลยี 2) ด้านการบริหารจัดการ และ 3) การสร้างแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื ้อของ
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ประเทศไทยให้เกิดการขยายตัวในด้านการผลิตและการค้าอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทั้งปกป้องอุตสาหกรรมโคเนื้อ และเนื้อโคของประเทศให้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าโลก โดยยุทธศาสตร์โคเนื้อ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ของ
ประเทศไทย ได้มีความพยายามที่จะเพิ่มอุปทานการผลิตโคเนื้อเพื่อการบริโภคและส่งออกไม่น้อยกว่า 1.6 
ล้านตัว/ปี โดยส่วนหนึ่งมาจากการเพ่ิมฐานแม่พันธุโคเนื้อไม่ต ่ากวา 0.5 ล้านแม่ และอีกส่วนหนึ่งจากโคนม
เพศผู้ 0.2 ล้านตัว/ปี ตลอดจนการบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้ปริมาณโคเนื้อเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคในประเทศ 1.2 ล้านตัว และส่งออกต่างประเทศ 0.4 ล้านตัว (กรมปศุสัตว์, 2561 ) ซึ่งการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูงด้วยอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งเป็นเป็นวิถีชีวิตของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง 
(ท้ังชาวไทยพ้ืนราบ และชนเผ่า) ที่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลี้ยงโคพ้ืนเมือง โดยเฉพาะโคแม่พันธุ์ที่มีกันเกือบ
ทุกครัวเรือน จึงนับได้ว่าเป็นฝูงโคต้นน ้าที่ส าคัญ นอกจากนี้ฐานทรัพยากรของชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่ก่อให้เกิด
ความได้เปรียบที่ส าคัญ ได้แก่ การมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และการเป็นแหล่งพืชอาหารสัตว์ เช่น 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง เป็นต้น รวมทั้งยังมีเศษวัสดุเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่นที่ เช่น ฟางข้าว ฟักทอง 
เป็นต้น ที่จะช่วยท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการด้านอาหารโคเนื้อ ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูงด้วยอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
จึงเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์โคเนื้อของกรมปศุสัตว์ทั้งในด้านการกระตุ้นการเพ่ิมประชากรโคเนื้อ และ
การบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ส าหรับโคเนื้อด้วย  

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตโคเนื้อ การสร้างอาชีพด้วยธุรกิจชุมชนโคเนื้อ 
และบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อ 

ระบบการผลิตโคเนื้อในภาคเหนือมีรูปแบบการเลี้ยงที่พิจารณาจากข้อจ ากัดทางกายภาพที่พื้นที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในพื้นท่ีคุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน ้า การผลิตสินค้าเกษตรจึงต้องเป็นสินค้าที่
อยู่ร่วมกับป่าได้ ในขณะที่พื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 3 4 และ 5 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ป่าต้นน ้า เกษตรกรสามารถ
ตัดสินใจท าการผลิตได้อย่างเสรี ดังนั้นการเลี้ยงโคเนื้อในภาคเหนือนี้จึงสามารถเลือกเลี้ยงโคเนื้อได้ 2 
รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบท่ี 1 เป็นการเลี้ยงโคเนื้อในป่า (พ้ืนที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2) ดังนั้นโคท่ีเหมาะสมจึงเป็น
โคพันธุ์พื้นเมือง ที่หากินเก่ง ทนต่อสภาพอากาศได้ดี ขาสั้น ซึ่งโคเนื้อที่ได้เป็นโคเนื้อที่ตอบสนองต่อตลาด
เนื้อโคในระดับล่าง ได้แก่ เนื้อทั่วไป เนื้อลูกชิ้น ไปจนถึงตลาดระดับกลาง ได้แก่ เนื้อแดง หรือเนื้อนุ่ม ไม่
เน้นไขมันแทรก (ซึ่งส่วนแบ่งมูลค่าการตลาดเนื้อโคระดับล่างและกลาง คิดเป็นร้อยละ 59  และ 40 ของ
มูลค่าตลาดทั้งหมด ตามล าดับ หรือคิดเป็นปริมาณโคเนื้อ 740,000 และ 500,000 ตัว/ปี ตามล าดับ) 

รูปแบบท่ี 2 เป็นการเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 3 4 และ 5 เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกเลี้ยงโค
เนื้อท่ีมีมูลค่าสูงในกลุ่มสายพันธุ์ลูกผสมเลือดยุโรป เช่น ชาร์โรเลส์ แองกัส บีฟมาสเตอร์ เป็นต้น ซึ่งโคเนื้อท่ี
ได้เป็นโคเนื้อที่ตอบสนองต่อตลาดเนื้อโคในระดับบน ได้แก่ เนื้อโคขุนที่เน้นไขมันแทรก (ส่วนแบ่งมูลค่า
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การตลาดร้อยละ 1 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด หรือคิดเป็นจ านวนโค 12 ,000 ตัว/ปี) (สยามรัฐออนไลน์, 
2561) 

ดังนั้นในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตโคเนื้อ การสร้างอาชีพด้วยธุรกิจชุมชนโค
เนื้อ และการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อนี้ จึงแบ่งตามรูปแบบการเลี้ยง ดังนี้ 

2.3.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตโคเนื้อ การสร้างอาชีพด้วยธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมือง 
การเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทย โดยในจังหวัดภาคเหนือส่วนใหญ่ระบบ

การผลิตโคพื้นเมืองที่พบเป็นการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบปล่อยให โคแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติ ทั้งที่เป็น
แปลงเกษตรของตนเองหลังการเก็บเกี่ยว ที่สาธารณะ ริมทาง/ไหล่ถนน ชายป่า และบนภูเขา เช่นในอ าเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีเลี้ยงโคพ้ืนเมืองแบบปล่อยธรรมชาติในป่าบนภูเขา ประมาณ 8 เดือน (ฤดู
ฝน-ฤดูหนาว) โดยจะไปดูแลโคในป่าประมาณ 1 ครั้งสัปดาห์ และเมื่อบนภูเขาเริ่มแล้ง เกษตรกรจึงน าโค
กลับมาเลี้ยงในพื้นที่ราบของหมู่บ้านประมาณ 4 เดือน ท าให้เกษตรกรมีเวลาในการประกอบอาชีพอื่นร่วม
ด้วย (ไพศาล ริ้วธงชัย และคณะ, 2548) ส่วนระบบการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก มีทั้งเกษตรกรที่เป็นชาวไทยภูเขา (กะเหรี่ยง) และชาวไทยพื้นราบ ส่วนใหญ่ได้โคจากมรดก มี
ขนาดฝูงโค 11-50 ตัว เลี้ยงแบบปล่อยให้โคหาอาหารกินตามธรรมชาติในพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นพ้ืนที่ป่าและ
ภูเขา ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วเข้าไปดูแลโค 3 ครั้งเดือน โดยในช่วงฤดูแล้งที่ขาดแคลน
อาหารตามธรรมชาติ จะเสริมด้วยฟางข้าว โดยเกษตรกรจะเลือกจ าหน่ายโคที่มีน ้าหนักน้อยกว่า 200 
กิโลกรัม/ตัว ในราคาต ่ากว่า 5,000 บาท/ตัว โดยสามารถท าก าไรได้ประมาณ 500-1,000 บาท/ตัว (กันยา 
ตันติวิสุทธิกุล และคณะ, 2553) ส าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงที่เลี้ยง
โคพื้นเมืองในระบบธรรมชาติโดยปล่อยหากินในป่าช่วงฤดูฝน และในฤดูแล้งจะน ากลับมาเลี้ยงในพื้นราบ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดตาก ประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายโครุ่นเพศผู้ อายุ 2-3 ปี (น ้าหนัก 200-300 
กิโลกรัม/ตัว) เฉลี่ย 58,600 บาท/ครัวเรือน/ปี เกษตรกรให้ความส าคัญกับการรักษาโคต้นน ้าให้ด ารงอยู่
และขยายฝูง โดยจะจ าหน่ายโคจ านวนที่ไม่เกินกว่าจ านวนลูกโคที่เกิดเพิ่มในปีนั้นๆ รวมทั้งหากเป็นโคเพศ
เมียจะจ าหน่ายออกเฉพาะโคแม่พันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ อีกท้ังยังมีการวางแผนการผลิต ขนาด และสัดส่วนของฝูง
โค ภายใต้ข้อจ ากัดของแรงงาน พืชอาหารหยาบที่เพียงพอในฤดูแล้ง และการจัดการสุขศาสตร์สัตว์ 
นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความเชื่อว่าการเลี้ยงโคจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สามารถสื บทอดจาก
บรรพบุรุษสู่ลูกหลาน และมีทัศนคติว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันอาจส่งผลต่อการสืบทอดอาชีพ
เลี้ยงโคไปสู่ลูกหลานรุ่นถัดไป การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การตลาดที่ส่งผลดีต่อราคา และรายได้จะ
กระตุ้นให้เกิดการรักษาโคต้นน ้า และระบบการผลิตโคในป่ายังเป็นการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 
(ณรงค์ วีรารักษ์ และคณะ, 2559) ส่วนในจังหวัดน่าน พบการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองโดยปล่อยให้โคหาแทะ
เล็มอิสระในพื้นที่ป่าบนภูเขาเช่นกัน โดยเกษตรกรต้อนโคขึ้นไปปล่อยเลี้ยงในป่าตลอดฤดูฝน แล้วจัดกลุ่ม
และแบงเวรกันไปตรวจตราดูแลตรวจสุขภาพของโคเป็นระยะ โดยในการไปดูแลโคในป่า เกษตรกรจะน า
เกลือและกล้วยน ้าว้าสุกไปใหโคกิน เพ่ือช่วยเสริมไวตามินและแรธาตุแกโค ยังเป็นภูมิปัญญาที่ท าใหเจ้าของ
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สามารถเขาใกลโคเพื่อจับบังคับได้ เมื่อถึงฤดูแลงโคจะถูกน าออกมาปล่อยเลี้ยงในสวนและบางสวนถูก
จ าหน่ายไปในลักษณะการตกลงราคาเป็นรายตัวหรือรายฝูง (เกชา คูหา, 2553) นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัย
ที ่กล่าวถึงการจัดการแม่โคตนน ้าบนฐานทรัพยากรร่วมและพื้นที ่สาธารณะประโยชน ของประเทศ 
โดยเฉพาะในพื้นที่เหนือเขื่อนหลัก ได้แก เขื่อนภูมิพล (จังหวัดตาก ล าปาง และล าพูน) และเขื่อนสิริกิติ์  
(จังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน) ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงแม่โคเนื้อและลูกโคเป็นแบบการเลี้ยงโคฝูง ปล่อยใหหาอาหาร
ตามธรรมชาติ มีการผสมพันธุตามธรรมชาติโดยมีพอโคคุมฝูง มีการน าเกลือและแรธาตุเขาไปใหโค ผลของ
การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล โคจะเคลื่อนย้ายลงสู่พื้นที่ราบและมีแหล่งอาหาร ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาดา
นสุขภาพสัตว โรคระบาด เลือดชิด และอัตราการรอดตายต ่า โคท่ีเกษตรกรจ าหน่ายออกเป็นโคเพศผู้ ถึงแม้
เกษตรกรจะมีต้นทุนในการเลี้ยงต ่าเพราะใชทรัพยากรร่วมและพื้นที ่สาธารณะประโยชน แต่การให
ความส าคัญในมูลคาทางเศรษฐกิจและการใชประโยชนใหถูกตองตามคุณสมบัติของโคยังมีน้อย บางพ้ืนที่ยัง
มีปญหาความขัดแย้งในการใชทรัพยากรร่วม ซึ่งตองการท าขอตกลงร่วมระหว่างราษฎรกับภาครัฐที่
เกี่ยวขอ้ง (ธ ารงค์ เมฆโหรา, 2559)  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการผลิตโคเนื้อ การสร้างอาชีพด้วยธุรกิจชุมชนโค
เนื้อพื้นเมืองดังกล่าว สะท้อนว่าการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองบนพ้ืนที่สูง นิยมเลี้ยงแบบปล่อยป่าบนภูเขา ให้โคหา
อาหารที่มีตามธรรมชาติเอง เป็นการพ่ึงพาฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ท าให้มีต้นทุนเงิน
สดต ่ามาก สามารถสร้างก าไรที่เป็นเงินสดให้แก่ครัวเรือนเกษตรเช่นเดียวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว 
จึงสามารถยึดเป็นอาชีพได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประกอบกับทัศนคติความเชื่อเกี่ยวกับความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน แต่ทั้งนี้การเลี้ยงโคในลักษณะดังกล่าว 
เป็นการทรัพยากรร่วมและพ้ืนที่สาธารณะประโยชนของประเทศ ซึ่งอาจมีปญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎร
กับภาครัฐที่เกี ่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงโค ดังนั้นในการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคที่มีความเข้มแข็ง ใน
การปรับตัวในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการพัฒนาโซ่อุปทานโคเนื้อ ดังเช่นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีการพัฒนา
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงโซ่อุปทานวัวผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพัฒนา เชื่อมต่อจุด
ต่างๆ ในการผลิต การแปรรูป การจัดส่ง และจ าหน่าย โดยข้อค้นพบที่ส าคัญ ได้แก่ มีการวางแผนการผลิต 
การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่า การสร้างเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงตลอดโซ่อุปทาน (สุรชัย บุญ
เจริญ, 2556) 

2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตโคเนื้อ การสร้างอาชีพด้วยธุรกิจชุมชนโคเนื้อลูกผสม
เลือดยุโรป 

ส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปเพื่อตอบสนองต่อตลาดระดับบน จะมีรูปแบบการ
เลี้ยงแตกต่างจากการเลี้ยงโคพื้นเมือง โดยมีรูปแบบการเลี้ยงแบบขังคอก จ ากัดให้โคอยู่ในคอก แล้ว
เกษตรกรหาอาหารหยาบโดยการตัดหญ้าให้กินทุกม้ือ และเสริมด้วยอาหารข้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหารให้
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โคเติบโตอย่างรวดเร็ว จนโคมีน ้าหนัก 600 กิโลกรัมขึ้นไป และมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ ดังเช่นการเลี้ยงโค
ขุน (ระยะปลายน ้า) ที่จังหวัดเชียงใหม่ สายพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเลส์ ระยะเวลาการขุน 277 วัน เกษตรกรมี
ต้นทุน รายรับจากการขายโค และมีก าไรสุทธิ (รวมมูลโค) เฉลี่ย 24,431.55 30,183.98 และ 5,752.43 
บาท/ตัว ตามล าดับ (จีรณัทย์ บุญป้อ, 2560) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (2550) 
ที่มีต้นทุน รายรับจากการขายโค และก าไรสุทธิ (รวมมูลโค) เฉลี่ย 22,351.68  28,178.98 และ 5,827.30 
บาท/ตัว ตามล าดับ นอกจากนี้การลงทุนเลี้ยงโคขุนคุณภาพ (ขนาดการขุน 60 ตัว) มีอัตราผลตอบแทน ร้อย
ละ 36.89 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 4,954,750.27 บาท สะท้อนว่ามีความเหมาะสมในการลงทุน และใช
ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 7 เดือน 24 วัน (ชวลี ปัญโญใหญ่, 2554) ส่วนในจังหวัดแพร่ก็มีการเลี้ยงโคขุน
คุณภาพดี ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ลูกผสมแองกัส แต่ลักษณะของการผลิตโคขุนคุณภาพ ที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ 
มีมูลค่าสูง และใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ 3 ปี จึงได้รับผลตอบแทน กลุ่มเกษตรกรจึงได้รวมกลุ่ม
บริหารจัดการระบบการผลิตร่วมกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ การผลิตโคต้นน ้า (การผลิตลูกโค รอบการผลิต 17 
เดือน) โคกลางน ้า (การผลิตโครุ่น รอบการผลิต 6 เดือน) และโคปลายน ้า  (การผลิตโคขุน รอบการผลิต 8 
เดือน) ซึ่งพบว่า การผลิตโคต้นน ้า และโคปลายน ้ามีก าไรสุทธิ 1,204.42 และ 8,349.59 บาท/ตัว/รอบการ
ผลิต ตามล าดับ ส่วนการผลิตโคกลางน ้าขาดทุน 219.90 บาท/ตัว/รอบการผลิต แต่เมื่อพิจารณาก าไร
เหนือต้นทุนเงินสด ทั้ง 3 รูปแบบมีก าไร 12,791.53  4,809.64 และ 13,959.04 บาท/ตัว/รอบการผลิต 
ตามล าดับ โดยในการผลิตโคต้นน ้า ต้นทุนค่าอาหารมีมูลค่าสูงที่สุด (ร้อยละ 58.18 ของต้นทุนทั้งหมด) 
ส่วนการผลิตโคกลางน ้าและปลายน ้า ต้นทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ ค่าพันธุ์โค (ร้อยละ 59.49-59.76 ของ
ต้นทุนทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ ต้นทุนค่าอาหาร (ร้อยละ 29.49-31.71 ของต้นทุนทั้งหมด) (นลินี คง
สุบรรณ์ และคณะ, 2564) ส่วนในจังหวัดน่าน มีการเลี้ยงโคขุนคุณภาพโดยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปัว 
จ ากัด ที่มีแหล่งน าเข้าโครุ่น (น ้าหนัก 350 กิโลกรัม) จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง 
จ ากัด มาท าการเลี้ยงขุนด้วยอาหารผสมจากมันส าปะหลัง 9-10 เดือน ให้มีน ้าหนัก 600 กิโลกรัมขึ้นไป 
สมาชิกสหกรณ์ฯ มีก าไรเฉลี่ย 7,194.38 บาท/ตัว หรือ 28,777.52 บาท/ปี/ครัวเรือน (ขุนจ านวน 4 ตัว/
รอบ) (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2563) 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตโคเนื้อ การสร้างอาชีพด้วยธุรกิจชุมชนโค
เนื้อลูกผสมเลือดยุโรปในภาคเหนือ ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อตอบสนองตลาดในระดับบน มีความเหมาะสมใน
การลงทุน จากการที่สามารถสร้างก าไรที่เป็นเงินสดให้แก่ครัวเรือนเกษตร สามารถยึดเป็นอาชีพได้ แม้ว่า
จะต้องลงทุนในค่าพันธุ์และค่าอาหารที่สูง แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี/นวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถน าฐาน
ทรัพยากรของชุมชนมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรได้  ดังเช่น เทคโนโลยีการ
เหนี่ยวน าการเป็นสัดเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด เทคโนโลยีอาหารผสมครบส่วน (TMR) เทคโนโลยีอาหาร
หมัก จากวัสดุเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุนค่าอาหารข้น เป็นต้น ซึ่งจังหวัดน่านก็มีศักยภาพ
และความพร้อมทั้งทางด้านฝูงโคต้นน ้าเพ่ือผลิตลูกโค อีกท้ังยังมีการเป็นแหล่งพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด 
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มันส าปะหลัง เป็นต้น รวมทั้งยังมีเศษวัสดุเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว ฟักทอง เป็นต้น ที่
สามารถน ามาเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะอาหารส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปได้เช่นกัน 

2.3.3 บริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อ 
หลักการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยเป็นกระบวนการของการวางแผนและการบริหารธุรกิจ  
ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและจัดซื้อ การแปรรูป และกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมไปถึงการ
ประสานงาน (Coordination) และการท างานร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างผู้จ าหน่ายวัตถุดิบผู้ผลิต ผู้
ให้บริการขนส่ง และลูกค้า (Lambert, et al.,1998) ที่เริ่มต้นจากผู้บริโภคข้ันสุดท้ายผ่านไปจนกระทั่งถึงผู้
จัดจ าหน่ายขั้นแรกสุดที่ท าหน้าที่จัดหาสินค้า บริการ และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้น
ในการจัดการโซ่อุปทานจึงประกอบไปด้วยการไหลของสินค้า (Product flow) การไหลของเงิน (Financial 
flow) และการไหลของสารสนเทศ (Information flow) โดยมูลค่าเพิ่มที่ถูกสร้างขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดโซ่อุปทาน จะเรียกว่าโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งน ามาสู่คุณค่าท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขันจึงจะเกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โซ่คุณค่านี้ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพื้นฐาน คือ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบ การแปรรูปเป็นสินค้าส าเร็จรูป การน าเข้าสินค้า
ส าเร็จส่งถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย และกิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมหลัก และ
กิจกรรมสนับสนุนด้วยกันเอง เริ่มต้นตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบเข้าสู่กิจกรรมอื่นๆ ในโซ่อุปทาน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทั้งกระบวนการการผลิตและการตลาด และสิ้นสุดที่การกระจายสินค้าส าเร็จรูปสู่ผู ้บริโภค  
(Michael E.Porter, 1985) 

ในปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจทุกประเภท ทุก
ระดับ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเชิงระบบที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า รวมทั้งธุรกิจเกษตรโค
เนื้อด้วยเช่นกัน โดยโซ่อุปทานโคเนื้อในบริบทของเกษตรกรไทย ประกอบด้วย โซ่ต้นน ้าเป็นการผลิตโคเนื้อ 
โซ่กลางน ้าเป็นการรวบรวมโคมีชีวิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพจากโคมีชีวิตเป็นเนื้อโคด้วยกิจกรรม
การฆ่า ช าแหละ และตัดแต่ง ส่วนโซ่ปลายน ้าเป็นการจ าหน่ายเนื้อโคและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค (ธ ารงค์ 
เมฆโหรา และเกษม เที่ยงธรรม, 2555) ส่วน ศิริพร กิรติการกุล และคณะ (2559) แสดงให้เห็นการบริหาร
จัดการเชิงระบบด้วยโซ่อุปทานโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปของประเทศไทยด้วยการรวมกลุ่มของเกษตรกรราย
ย่อยในรูปของสหกรณ์ จากต้นแบบการบริหารจัดการเชิงระบบที่มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน ได้แก่ สหกรณ์
การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางค า จ ากัด ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบ Supply push business 
model (ภาพที่ 2.1) ประกอบด้วย 4 ห่วงโซ่ ได้แก่ โซ่ที่ 1 การผลิตโคขุนคุณภาพ โซ่ที่ 2 การฆ่าช าแหละ 
และตัดเกรดซาก โซ่ที่ 3 การตัดซาก การตัดแต่งชิ้นส่วนและการขายส่ง และโซ่ที่ 4 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ในรูปชิ้นส่วนย่อย โดยโซ่ต้นน ้าเป็นโซ่ที่มีความเข้มแข็งมากที่สุด (ROI 21.92) รองลงมา ได้แก่ โซ่การตัด
ซาก การตัดแต่งชิ้นส่วนและการขายส่ง (ROI 15.33) โซ่การฆ่าช าแหละ และตัดเกรดซาก (ROI 12.19) 
และโซ่การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปชิ้นส่วนย่อย (ROI 4.18) ตามล าดับ ส่วนสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
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มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบ Demand driven business model โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการสร้างค า
สั่งซื้อของตลาด ดังนั้นการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อจึงเป็นการย้อนกลับจาก
ห่วงโซ่ปลายน ้ากลับไปยังห่วงโซ่ต้นน ้า ซึ่งแบ่งเป็น 5 ห่วงโซ่ ดังนี้ โซ่ที่ 5 นวัตกรรมการบริโภค/นวัตกรรม
การบริการอาหาร โซ่ที่ 4 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปชิ้นส่วนย่อย โซ่ที่ 3 การตัดซาก การตัดแต่งชิ้นสว่น
เพื่อการขายส่ง โซ่ที่ 2 การฆ่าช าแหละ และตัดเกรดซาก และโซ่ที่ 1 การผลิตโคขุนคุณภาพ จากรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจดังกล่าว พบว่า โซ่ที ่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการมากที่สุด ได้แก่ โซ่ปลายน ้า 
นวัตกรรมการบริโภค/นวัตกรรมการบริการอาหาร (ROI 44.77) รองลงมา ได้แก่ โซ่การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ในรูปชิ้นส่วนย่อย (ROI 30.36) โซ่การผลิต (ROI 22.94) โซ่การตัดซาก การตัดแต่งชิ้นส่วนเพื่อการขายส่ง 
(ROI 14.89) และโซ่การฆ่าช าแหละ และตัดเกรดซาก (ROI 9.20) ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากสหกรณ์การ
เลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางค า  

 
ภาพที่ 2.1  การเปรียบเทียบ รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจแบบ Supply push และ Demand driven 

business model 
ที่มา: ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2559 

ส่วนการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื ้อในภาคเหนือได้ท าการศึกษาในพื้นที ่ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย เชียงราย ล าปาง แพร่ และน่าน โดยพิจารณาแยกได้ 2 กลุ่มสายพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มโคพ้ืนเมือง 
และโคเนื้อลูกผสมบราห์มันที่มีรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยใหโคแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติเพื่อตอบสนอง
ต่อตลาดระดับล่างในระดับท้องถิ่น มีการเลี้ยงมากถึงร้อยละ 63 ของโคเนื้อทั้งหมด การบริหารจัดการโซ่
อุปทาน ประกอบด้วย 3 ห่วงโซ่ ได้แก่ การผลิต การรวบรวม และการฆ่า ช าแหละ ซึ่งโซ่ที่มีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการมากที่สุด ได้แก่ การฆ่า ช าแหละ (ROI 5.76) การรวบรวม (ROI 3.04) และการผลิต 
(ROI -12.63) ตามล าดับ ส่วนโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปที่มีรูปแบบการเลี้ยงแบบขังคอก แล้วตัดหญ้าใหก้ิน
เป็นอาหารหยาบ และเสริมด้วยอาหารข้น เพ่ือให้มีไขมันแทรก ตอบสนองต่อตลาดในระดับบนและกลาง มี
เพียงร้อยละ 37 ของโคเนื้อท้ังหมด มีจ านวนโซ่อุปทาน 3 ห่วงโซ่ ได้แก่ การผลิต การฆ่า ช าแหละ และการ

 

โคมีชีวิต 
ซาก 

- ซากอุ่น 
- ซากเย็น 

 
Whole sale 
 

Retail 
ตลาด

ห้างสรรพสินค้า 

เครือข่ายธุรกิจ 
(ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง  

ผู้ประกอบการร้านอาหาร) 

 

โคมีชีวิต 
ซาก 

- ซากอุ่น 
- ซากเย็น 

 
Whole sale 
 

Retail 
ตลาด

ห้างสรรพสินค้า 

Food service  
ภัตตาคาร  
ร้านอาหาร 

Demand driven business model  
 

Supply push business model 
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ตัดแต่ง จึงจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั้งตลาดในท้องถิ่น และนอกท้องถิ่น ส่ วนความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการโซ่อุปทาน พบว่า โซ่ที่มีความเข้มแข็งที่สุด ได้แก่ การตัดแต่งชิ้นส่วนย่อยขายปลีก (ROI 15.85) การ
ผลิตโคเนื้อ (ROI 12.11) และการฆ่า ช าแหละ (ROI 6.51) ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มของโคพื้นเมือง 
และโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน นอกจากนี้ งานวิจัยดังกล่าวได้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานโค
เนื้อภาคเหนือท้ัง 2 กลุ่มสายพันธุ์ โดยน าเทคโนโลยีการเหนี่ยวน า การผสมเทียม การจัดการฝูงแม่โคต้นน ้า 
และเทคโนโลยีอาหารผสมครบส่วน (TMR) มาใช้ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางด้านผลผลิตไม่สม ่าเสมอและต้นทุน
การผลิตสูง นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดในโซ่การรวบรวม การฆ่า ช าแหละ 
และการตัดแต่ง เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้าที่สามารถยกระดับมูลค่า
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นถึง 5 ,926,238.56 บาท (วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และ
คณะ 2563) 

ส่วนการศึกษาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อคุณภาพในจังหวัดน่าน พบว่ามี 4 ห่วงโซ่ 
ประกอบด้วย โซ่ที่1 การผลิตโคเนื้อ ซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การเลี้ยงโคแม่พันธุ์ท าการผสมเทียม เพ่ือ
ผลิตลูกโค/โครุ่น (น ้าหนัก 350-400 กิโลกรัม/ตัว) จึงจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรเครือข่ายเพ่ือผลิตโคขุน และ 
2) การเลี้ยงโคขุน (จากน ้าหนัก 350-400 กิโลกรัม จนมีน ้าหนักมากกว่า 600 กิโลกรัม) ใช้ระยะเวลาขุน
ประมาณ 10 เดือน จ าหน่ายเป็นโคเนื้อมีชีวิต โซ่ที่ 2 การรวบรวม ด าเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรปัว 
จ ากัด ที่รับซื้อด้วยวิธีการชั่งน ้าหนัก และคุณภาพซาก โซ่ที่ 3 การแปรรูป ท าหน้าที่โดยผู้ประกอบการที่เป็น
สหกรณ์ (เช่น สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด สหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ จ ากัด เป็นต้น) และผู้ประกอบการ
เอกชน (บริษัท สยามบีฟ จ ากัด) เพ่ือการฆ่าช าแหละในโรงฆ่ามาตรฐาน (เช่น โรงฆ่าสหกรณ์ดอกค าใต้ โรง
ฆ่าคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น) และ โซ่ที่ 4 ตลาดและโครงสร้างตลาด 
ส่วนหนึ่งเป็นตลาดโคมีชีวิต ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (กลุ่มบีฟมาสเตอร์ เพื่อการส่งออก) และจังหวัด
เชียงใหม่ (จ าหน่ายผ่านตลาดโคไปทั่วภาคเหนือ) และอีกส่วนหนึ่งเป็นการจ าหน่ายให้แก่สหกรณ์ที่ท าการ
ฆ่า ช าแหละเพื่อตลาดเนื้อโคในประเทศ (สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด สหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ จ ากัด) 
ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปซากโคที่ผ่านการบ่มซาก 7-14 วัน โดยจ าหน่ายเป็นชิ้นส่วนตัดแต่ง ในห้างสรรพสินค้า 
Modern trade และตัวแทนจ าหน่าย บูทเชอร์ช้อป ในภาคเหนือและกรุงเทพ ภาพที่ 2.2  
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ภาพที่ 2.2  การบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อคุณภาพในจังหวัดน่าน  
ที่มา: ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2563

ผู้ผลิตโคนอกพ้ืนท่ี 
(สหกรณ์ฯ  

ปางศิลาทอง) 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน 

ร้านค้าจำหน่าย 
ปัจจัยการผลติในท้องถิ่น 

ตลาดนดัโค/ 
กระบือ 

แหล่งสินเช่ือ 

โครงการภาครัฐ 

โคขุนมีชีวิต 

สหกรณ์การเกษตรปัว  
จำกัด 

อาหารผสมโค 

โคลูกผสมชาร์โรเลย์ บราห์มัน โคลูกผสมบีฟมาสเตอร์  
บราห์มัน 

สมาชิกสหกรณ์ (แหล่ง
วัตถุดิบผลิตอาหารผสม) 

ผู้ทำการตลาด (สหกรณ์
เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด) 

ผู้ประกอบโรงฆ่าสัตว ์
ใน จังหวัด/ภาค 

โคลูกผสมชาร์โรเลย์ 
บราห์มัน 

โคลูกผสมบีฟ
มาสเตอร์บรามันห ์

ผู้ประกอบเขียงในท้องถิ่น 
(ตลาดคา้ส่ง/คา้ปลีก) 

ผู้รับจ้างขนโคในท้องถิ่น ผู้รวบรวม (สหกรณ์
การเกษตรปัว 

จำกัด) 

โรงฆ่ามาตรฐาน
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

เชียงใหม ่

ราคาตามเกรดไขมันแทรก 

ซากโค 

ราคาตามน้ำหนกั 
โคมีชีวิต/เหมา 

ราคาหน้าฟาร์ม ตลาดสด/ตลาดท้องถิ่น 
(ตลาดคา้ปลีก) 

โรงงานแปรรูปเกษตร  
(แหล่งวัตถุดิบผลิตอาหารผสม) 

ศูนย์ตัดแต่ง/
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

Max Beef 

ร้านอาหาร รีสอร์ท 
ภัตตาคาร 

ผู้บริโภค/ 
นักท่องเที่ยว 

ผู้บริโภค 

16 
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และเม่ือพิจารณาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อคุณภาพในจังหวัดน่าน พบว่า 
โซ่ที่มีการบริหารจัดการเข้มแข็งที่สุด ได้แก่ โซ่ที่ 4 การตลาด (ROI 15.29) รองลงมาคือ โซ่ที่ 1 การผลิตโคขุน
คุณภาพ (9.07) และโซ่ที่ 2 การรวบรวม (ROI 6.81) และโซ่ที่ 3 การแปรรูป (ROI 4.69) ตามล าดับ นอกจากนี้
ยังพบปัญหาของการบริหารจัดการโซ่อุปทานดังกล่าว ได้แก่ ในระดับต้นน ้า ฝูงโคแม่พันธุ์มีระดับความสมบูรณ์
ต ่า ราคาอาหารส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการขุนโคเนื้อมีราคาแพง อีกท้ังยังขาดระบบการจัดการอาหาร/ขาดแคลน
พืชอาหารที่ใช้ส าหรับการเลี้ยงทั้งปี ฝูงโคต้นน ้ามีขนาดฝูงเล็กไม่คุ้มค่าในการบริหารจัดการในระบบฟาร์มเดี่ยว
เพื่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ สม ่าเสมอ อีกทั้งยัง ในระดับกลางน ้า ต้องเผชิญกับปัญหาด้านโลจิสติกส์จาก
ระยะทางที่ห่างไกล ต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งปริมาณการรวบรวมโคเนื้อมักมีจ านวนไม่เหมาะสมกับ
ขนาดรถ ท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูง (ประมาณตัวละ 1,000-2,000 บาท) ความเสี่ยงในด้านราคาโคมีชีวิต (มีการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสูง) ถูกกดราคารับซื้อจากผู้รวบรวม และยังใช้ระบบการเหมาตัวมากกว่าการชั่งน ้าหนัก 
ส่วนในระดับปลายน ้า มีการแข่งขันในตลาดสูง โดยเฉพาะตลาดโคมีชีวิตซึ่งมีการแข่งขันจากตลาดรับซื้อจาก
ต่างประเทศ ส าหรับตลาดเนื้อโคต้องเผชิญปัญหาเนื้อโคน าเข้า (ประเทศที่น าเข้าหลัก ได้แก่ ออสเตรเลีย) ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีเนื้อโคน าเข้าเป็นศูนย์ ตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้ราคาโดยเปรียบเทียบของประเทศ
คู่แข่งถูกกว่า) (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2563) 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่าโซ่
อุปทานโคพื้นเมืองและโคลูกผสมบราห์มันจะมีจ านวนโซ่อุปทานที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับโซ่อุปทานโคลูกผสม
เลือดยุโรป รวมทั้งการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อคุณภาพในจังหวัดน่านยังอ่อนแอ เมื่อเทียบกับการ
บริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางค า จ ากัด และสหกรณ์
เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด โดยเฉพาะในโซ่การผลิต ที่มี ROI เพียงร้อยละ 9.07 ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
กลุ่มเกษตรกรเผชิญอยู่ ดังนั้นการที่จะพัฒนา/ยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อในจังหวัดน่านให้
เข้มแข็งขึ้นสามารถท าได้ตั้งแต่โซ่ต้นน ้าจากการปรับใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมโดยเน้นฐานทรัพยากรที่ส าคัญ 
2 ประการ ได้แก่ การจัดการฝูงโคต้นน ้า (เช่น เทคโนโลยีการเหนี่ยวน าการเป็นสัด การผสมเทียม เป็นต้น) 
และการจัดการทรัพยากรอาหารสัตว์โดยการใช้พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนอาหารส าเร็จรูปในการ
ผลิตโคขุน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาด เพ่ือการจัดการโซ่กลางน ้าและโซ่
ปลายน ้า ที่จะท าให้มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนบนที่สูงเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนโซ่อุปทานโคเนื้อ
สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบ Demand driven business model ที่ท าให้เกิดกิจกรรมใน
โซ่อุปทานได้มากกว่า เป็นการขยายโอกาสเชิงเศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง 
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2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
โคเนื้อจังหวัดน่านที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน ้า กลางน ้า จนถึงปลายน ้าโครงการนี้อยู่บนพื้นฐานของ
การศึกษาวิจัยใน 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้น
น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ที่สอดคล้องกับมิติทางด้านเศรษฐกิจ (ต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิต ที่มีความ
คุ้มค่าในการลงทุน สร้างรายได้ การจัดท าแผนธุรกิจ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถยึดเป็น
อาชีพได้) ด้านสังคม (เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม จัดการองค์ความรู้ สร้างงานและผู้ประกอบการในพ้ืนที่) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที ่ดินของ คทช. และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม) ที่ท าให้เกิดธุรกิจชุมชนจากอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแบบผสมผสาน ดังภาพที่ 2.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  กรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อจังหวัดน่าน 

  

 

เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 

สังคม 

การบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อ 

ธุรกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบนพื้นที่สูง 

 

โซ่ที่ 1: จัดการฝูงโคต้นน้ำ จัดการทรัพยากร
อาหารสัตว ์และจัดทำปฏิทินการ
ผลิต/แผนการผลิต 

โซ่ที่ 2: การจัดทำแผนธุรกิจ 
โซ่ที่ 3: ทำแผนการแปรรูปโคขุนมีชวีิตเป็น

ซากโค  
โซ่ที่ 4:  เช่ือมโยงกับผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร โรงแรม ร้านจำหนา่ย
เนื้อในจังหวัด และบางส่วน
เช่ือมโยงกับสหกรณ์ที่มีธุรกิจครบ
วงจร เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจทั้งใน
พื้นที่และนอกพื้นที ่

รูปแบบที่1: สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินของ คทช. (สามารถผลิตร่วมกบัป่า 
ด้วยการใช้อาหารตามธรรมชาต ิร่วมกับ
การปลูกหญา้เสริม) เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ฟื้นฟปู่า และป้องกันไฟปา่) 

รูปแบบที ่2: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จาก
การใช้วัสดุเหลือทางการเกษตร ลดการ 
เผา ลดปัญหาหมอกควัน) 
 

โซ่ที่ 1: เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม จัดการ
องค์ความรู้ด้านการผลิต 

โซ่ที่ 2: สร้างงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 
สร้างเยาวชนผู้ประกอบการทาง
สังคม 

โซ่ที่ 3: สร้างงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 
สร้างเยาวชนผู้ประกอบการทาง
สังคม 

โซ่ที่ 4: สร้างงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 
สร้างเยาวชนผู้ประกอบการทาง
สังคม 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่นอน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
เกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ และอยู่ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมของหน่วยงานพี่เลี้ยง 
(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน) โดยได้เลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อ
ในพ้ืนที่ในจังหวัดน่าน ซึ่งแบ่งตามรูปแบบการเลี้ยงโค ได้ดังนี้ 

3.1.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง จ านวน 4 กลุ่ม (4 ชุมชน) ประกอบด้วย หมู่บ้านกิ่วน ้า หมู่บ้านหนอง
แดง ต าบลหนองแดง หมู่บ้านน ้าปูน ต าบลน ้าพาง อ าเภอแม่จริม และหมู่บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติ
สุข ทั้งสิ้น 93 ราย 

3.1.2 เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคลูกผสมเลือดยุโรป จ านวน 1 กลุ่ม (2 ชุมชน) ได้แก่ หมู่บ้านแก้ม ต าบล 
วรนคร และหมู่บ้านดอนไชย ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว ทั้งสิ้น 10 ราย 

โดยในการวิจัยครั้งนี้ จึงได้เจาะจงเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

3.2 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลเชิงสถิติ และยังรวมถึง
งานวิจัย เอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่ได้มีการเผยแพร่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
ด าเนินงานวิจัยมากข้ึน 

3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่อุปทานโค
เนื้อของจังหวัดน่าน ซึ่งได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่เลี ้ยงโคเนื้อ  ผู้รวบรวมโคมีชีวิต ผู้ประกอบการโรงฆ่า และ
ผู้ประกอบการจ าหน่ายซาก ชิ้นส่วน และเนื้อโค รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อ
ของจังหวัดน่าน ซึ่งได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือดังนี้  

1) การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ต้นทุน ผลตอบแทน รวมทั้งปัญหาทางด้านการผลิตและการตลาดของ
เกษตรกรผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อ ซึ ่งแบบสอบถามดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended 
Questionnaire) และแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ได้แก่ 
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1.1) แบบสอบถามชุดที่ 1 ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง แบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ส่วนที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยการผลิตและต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ 
ส่วนที่ 4 ผลผลิตและรายรับจากการเลี้ยงโคเนื้อ 
ส่วนที่ 5 ปัญหาการผลิต/การตลาด 

1.2) แบบสอบถามชุดที่ 2 ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคลูกผสมเลือดยุโรป แบ่งค าถามออกเป็น 5 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ส่วนที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยการผลิตและต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ 
ส่วนที่ 4 ผลผลิตและรายรับจากการเลี้ยงโคเนื้อ 
ส่วนที่ 5 ปัญหาการผลิต/การตลาด 

1.3) แบบสอบถามชุดที่ 3 ส าหรับผู้ประกอบการตลาด แบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการตลาด 
ส่วนที่ 2 สภาพการซื้อโคเนื้อ 
ส่วนที่ 3 รายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อ 

2) การรวบรวมด้วยวิธีการประชุมกลุ่ม (Focused Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ผู้น าชุมชน ผู้น าเกษตรกร เกษตรกร เยาวชน นักวิชาการ 
และทีมงานวิจัย) เกี่ยวกับสถานการณ์การเลี้ยง การตลาด สภาพปัญหา และแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อของชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

3.3 การด าเนินงาน/กระบวนการ 

การวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อ ที่ครอบคลุม
พื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 2 และ 3 4 5 โดยการพัฒนาธุรกิจชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมี
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่ในการสนับสนุน ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาเพื่อการ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน แบ่งกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนเป็นขั้นตอนส าคัญพอสังเขป 
ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 : การน าเสนอโจทย์วิจัย และวัตถุประสงค์โครงการแก่หน่วยงานพี่เลี้ยง  
คณะนักวิจัยน าเสนอแผนงาน และวัตถุประสงค์โครงการแก่หน่วยงานพี่เลี้ยง ได้แก่ ส านักงาน  

ปศุสัตว์เขต 5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
แม่จริม เป็นการบูรณาการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาคประชาคม (ชุมชนท้องถิ่น ที่มีผู้น าชุมชน ผู้น าจิตวิญญาณ 
และเกษตรกร) หน่วยงานพี่เลี้ยง (ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ปศุสัตว์อ าเภอ และ เจ้าหน้าส่งเสริมจากปศุสัตว์เขต 5) 
และคณะนักวิจัย โดยมีเป้าหมายของแผนงาน คือ เพ่ือรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน
โคเนื้อที่สอดคล้องกับภาระกิจของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพ้ืนที่สูง (ภาคผนวก ก การน าเสนอแผนงาน วัตถุประสงค์โครงการแก่บุคลากร
ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน)  

ผลได้ของขั้นตอนนี้ ได้แก่  
1) ข้อมูลทุติยภูมิเกี ่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที ่สูงของปศุสัตว์เขต 5 เช่น ข้อมูลจ านวน

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จ านวนโคเนื้อ พื้นที่การเลี้ยง ลักษณะการเลี้ยง ลักษณะชุมชน ข้อจ ากัดบางประการ 
เป็นต้น 

2) โครงการของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื ้นที่ที ่สามารถน ามาบูรณาการ สนับสนุน และ
เชื่อมโยงกับโครงการวิจัยฯ ได ้

3) บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่จะเป็นทีมงานปฏิบัติการในพ้ืนที่ร่วมกับคณะนักวิจัย 
4) ข้อมูลทางด้านสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่สูงในภาพรวมเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการ

แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน 
5) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะเป็นแนวทางน าเสนอการพัฒนาธุรกิจชุมชนการเลี้ยงโค

เนื้อบนพ้ืนที่สูงที่สอดคล้องกับ เศรษฐกิจ สังคม ภูมินิเวศ และเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินของ คทช.  
ขั้นตอนที่ 2 : ลงพื้นที่ส ารวจ และประเมินสถานการณ์ รับฟังข้อเท็จจริง และความเห็นของชุมชน

เพื่อประเมินศักยภาพความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเกษตรกร  
คณะนักวิจัยลงพื้นที่ส ารวจสถานการณ์ ข้อเท็จจริง และความเห็นของชุมชน โดยใช้กระบวนการ 

dialogue forum ร่วมกับบุคลากรจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมรับฟังความเห็น ที่มาของอาชีพการเลี้ยง
โคเนื้อ ทัศนคติ/ความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ รวมทั้งรับฟังสภาพปัญหา และแนวทางทางการพัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงโคเนื้อตามวิถีชีวิต ของกลุ่มเกษตรกร/ชุมชนจ านวน 6 ชุมชน ซึ่งมีรูปแบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันตาม
เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินของ คทช. ดังนี้ 

1) การเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองในพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 จ านวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย  
1.1) หมู่บ้านกิ่วน ้า ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม 
1.2) หมู่บ้านน ้าปูน ต าบลน ้าพาง อ าเภอแม่จริม 
1.3) หมู่บ้านหนองแดง ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม 
1.4) หมู่บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข 
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2) การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 3 4 และ 5 จ านวน 2 ชุมชน 
ประกอบด้วย 

2.1) หมู่บ้านแก้ม ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
2.2) หมู่บ้านดอนไชย ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว 

ผลได้ของขั้นตอนนี้ ได้แก่  
1) ข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับสถานการณ์การเลี้ยง สภาพปัญหา และความต้องการในระดับชุมชมพอ

สังเขป ดังนี้ 
ชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนบนที่สูงที่เป็นชนเผ่า (ม้ง และเมี่ยนอิ้ว) 

และคนไทยพื้นเมือง ที่เคยมีการปลูกพืชหมุนเวียน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และขิง) เป็นอาชีพหลัก  แต่วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมการเลี้ยงโคพื้นเมืองโดยการเลี้ยงปล่อยหาพืชอาหารกินในป่า ที่สืบทอดต่อๆ มา ซึ่งเป็นการเกื้อกูล
และอยู่ร่วมกันของคนและป่า ส าหรับเกษตรกร/ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน ้าคุณภาพชั้น 3 4 และ 5 ก็เคยมี การ
ปลูกพืชหมุนเวียน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เป็นอาชีพหลัก แต่ต้องการลดพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจาก
แนวโน้มผลตอบแทนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงหันมาให้ความสนใจต่ออาชีพ
การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปจากแนวโน้มของราคาโคมีชีวิตและความต้องการของตลาด ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น โครงการธนาคารโคกระบือ โคเนื้อนันทบุรีประชารัฐ  เป็นต้น ซึ่ง
รายละเอียดของแต่ละกลุ่มสามารถแสดงได้ดังภาคผนวก ข 

2) แนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพี่เลี ้ยงในระดับพื้นที ่และชุมชนเพื ่อการรวมกลุ่ม
เกษตรกรจัดตั้งธุรกิจชุมชนโคเนื้อ 

3) ความต้องการเร่งด่วนเพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การ
จัดท าแผนการผลิตและแผนการตลาด 

4) ศักยภาพของ 6 ชุมชน ท าให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม (5 ธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย
กลุ่มโคเนื้อพ้ืนเมือง 4 ธุรกิจชุมชน และกลุ่มโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 1 ธุรกิจชุมชน) ซึ่งจะเป็นเครือข่ายธุรกิจ
ชุมชนโคเนื้อน่าน 

ขั้นตอนที่ 3 : การก าหนดแผนงาน กิจกรรม เพื่อพัฒนาโซ่อุปทานการผลิตของธุรกิจชุมชนโคเนื้อ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากการรับฟังสถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนเป้าหมายแต่ละชุมชนแล้ว 
คณะนักวิจัยร่วมกับบุคลากรจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ออกแบบแผนงาน และกิจกรรมในโซ่อุปทาน 2 
รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบที่ 1 โซ่อุปทานโคเนื้อพ้ืนเมือง มี 3 โซ่ ได้แก่ 
1.1) โซ่ที่ 1 การผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจสุขภาพโค การท าวัคซีน การท าทะเบียน

ประว  ัติ และการปลูกหญ้าเสริมในพื้นท่ีแปลงหญ้าชุมชน  
1.2) โซ่ที่ 2 การรวบรวม ประกอบด้วยกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการในท้องถิ่น 
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1.3) โซ่ที่ 3 การตลาดโคมีชีวิต ประกอบด้วยกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของ
ราคา และปริมาณการรับซื้อ ต้นทุนการขนส่ง เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการตั้งตลาดกลาง 

2) รูปแบบที่ 2 โซ่อุปทานโคลูกผสมเลือดยุโรป มี 4 โซ่ ได้แก่ 
2.1) โซ่ที่ 1 การผลิต  
2.2) โซ่ที่ 2 การรวบรวม  
2.3) โซ่ที่ 3 การแปรรูป  
2.4) โซ่ที่ 4 การตลาด  

ขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบธุรกิจชุมชนโคเนื้อ 
ในการออกแบบธุรกิจชุมชนโคเนื้อมีแนวทางพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในและระหว่างชุมชน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการรวมกลุ่มขนาดเล็ก และเป็นธุรกิจในระยะ
เริ่มต้นของการรวมกัน เพ่ือร่วมกันวางแผนธุรกิจ ทั้งด้านการผลิตและการตลาด 

ขั้นตอนที่ 5 : การจัดการองค์ความรู้ (เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่ต่างๆ ของโซ่อุปทาน  

การประชุมหารือแนวทางของการจัดการองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละโซ่ ดังนี้ 
1) โซ่การผลิต (ต้นน ้า) มีการน าเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ที ่เหมาะสมมาปรับใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยงทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่  
1.1) การเพ่ิมปริมาณพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับการเลี้ยงโค (พ้ืนเมือง) ของชุมชน 

โดยการจัดท าโครงการ “ส่งเสริมการปลูกหญ้าเพ่ือการเลี้ยงโค” 
1.2) การจัดการสุขศาสตร์สัตว์ด้วยการจัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์ 
1.3) การแลกเปลี่ยนโคพ่อพันธุ์ระหว่างหมู่บ้านผ่านโครงการธนาคารโค-กระบือ 
1.4) การทดลองเลี้ยงขุนแบบขังคอกด้วยพืชอาหารหยาบ 

2) โซ่การรวบรวมและการตลาด (การจัดการกระบวนการกลางน ้าและปลายน ้า) เช่น การจัดท า
แผนการตลาด การร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่างชุมชน เพื่อจัดท าตลาดกลางจ าหน่ายโคเนื้อมีชีวิต การสร้าง
ผู้ประกอบการจากคนในชุมชน เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
คณะนักวิจัย ร่วมกับหน่วยงานพี่เลี้ยง ในการติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง กับแผนงานที่ออกแบบ

ไว้ (ขั้นที่ 3) โดยหน่วยงานพี่เลี้ยงในพื้นที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะร่วมกับชุมชน ในการให้ค าแนะน าต่างๆ 
รวมทั้งจัดการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์  

ขั้นตอนที่ 7 : สรุปผลการด าเนินงานและจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน 
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ขั้นตอนนี้มีเป้าหมายเพ่ือรวมรวม บันทึก วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ผลผลิต ผลลัพธ์ และน าข้อมูล
นั้นไปจัดเวทีประชาคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ื อการขับเคลื่อนเชิง
ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมินิเวศ รวมทั้งเงื่อนไขประโยชน์ที่ดินตาม คทช. ซึ่ง
ปัจจุบันยังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ในการลดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม คทช. 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลมา

จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage), 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต ่าสุด (Minimum) แล้วบรรยายให้เห็นถึงลักษณะทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพการเลี ้ยงโคเนื้อ รวมทั้งปัญหาทางด้านการผลิตและ

การตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

3.4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน (costs and returns structure) ในแต่ละโซ่

อุปทาน   
2) การวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่แสดงให้เห็นถึง อัตราผลตอบแทนที่เกษตรกร/ผู ้ประกอบการ 
สามารถสร้างได้จากการลงทุนในแต่ละโซ่อุปทาน ซึ่งค านวณได้จากสูตร (รชต สวนสวัสดิ์, 2559) 

 

ROI =
(รายรับ-ต้นทุน)

ต้นทุน
 × 100 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงานพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อจังหวัดน่าน 

 
 การศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในภายนอกของชุมชนผู้ผลิตโคเนื้อ ส่วนที่ 2 วิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต
โคเนื้อของชุมชน ส่วนที่ 3 วิเคราะห์แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและการ
จัดการที่เหมาะสม และส่วนที่ 4 แผนธุรกิจและแบบจ าลองธุรกิจโคเนื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 การส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก
ของชุมชนผู้ผลิตโคเนื้อ  

1. ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

จากการประชุมรับฟังสถานการณ์เบื้องต้นจากหน่วยงานพี่เลี้ยง โครงการวิจัยฯ ได้ส ารวจข้อมูลจ านวน 6 
หมู่บ้าน ซึ่งมีการเลี้ยงโคเนื้อ 2 กลุ่มสายพันธุ์ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองของชุมชนในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้า
ชั้นที่ 1 และ 2 ที่เป็นวิถีชีวิตของชนเผ่า โดยมีการเลี้ยงโคในพ้ืนที่ป่า ปล่อยให้หาอาหารกินตามธรรมชาติ และ
การเลี้ยงโคเนือ้ลูกผสมเลือดยุโรป เพ่ือผลิตโคขุนของชุมชนในพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน ้า 3 4 และ 5 รายละเอียดของ
ชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน มีลักษณะของเศรษฐกิจและสังคมของการเลี้ยงโคเนื้อ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ชุมชนโคเนื้อพื้นเมือง  

 ชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้ง 4 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนบนที่สูงที่เป็นชนเผ่า (ม้ง และเม่ียนอิ้ว) และคน
ไทยพื้นเมือง ที่เคยมีการปลูกพืชหมุนเวียน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และขิง) เป็นอาชีพหลัก  แต่วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมการเลี้ยงโคพื้นเมืองโดยการเลี้ยงปล่อยหาพืชอาหารกินในป่า ที่สืบทอดต่อๆ มา ซึ่งเป็นการเกื้อกูล
และอยู่ร่วมกันของคนและป่า ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร 76 ราย (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 93 ราย) พบว่า  
 1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 64 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 84.21 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีอายุระหว่าง 20-85 ปี แต่เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 47.96 ปี 
จะเห็นได้ว่าแม้อายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่อยู่ในช่วงวัยกลางคน แต่ทั้งนี้ก็มีคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจในอาชีพ
การเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ข้อมูลระดับการศึกษา ถึงร้อยละ 39.47 ของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ ส่วนผู้ที่ให้ข้อมูลส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 
28.95 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุปริญญา และปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 13.16  10.53  6.58 และ 1.32 ตามล าดับ โดยร้อยละ 81.58 ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีสถานภาพสมรสแล้ว  โดยเฉลี่ยแล้วมีสมาชิกในครัวเรือน 7.23 คน/
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ครัวเรือน ซึ่งเป็นสมาชิกที่เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 2.87 คน/ครัวเรือน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรกรอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ การปลูกพืชผัก (ขิง) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 260,000 บาท/ปี/ครัวเรือน 
รองลงมา ได้แก่ การเลี้ยงปศุสัตว์ (โคพื้นเมือง และไก่พื้นเมือง) และ การปลูกพืชไร่ (ข้าว และข้าวโพด) ซึ่งมี
รายได้เฉลี่ย 56,077 และ 30,563 บาท/ปี/ครัวเรือน ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากอาชีพอ่ืนๆ นอกภาค
การเกษตร เช่น การรับจ้าง การค้าขายเฉลี่ย 3,548 บาท/เดือน/ครัวเรือน (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
บ้านกิ่วน ้า บ้านหนองแดง บ้านน ้าปูน บ้านปางชา้ง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ           
ชาย 14 63.64 5 100.00 17 85.00 28 96.55 64 84.21 
หญิง 5 22.73 - - 3 15.00 1 3.45 9 11.84 
ไม่ตอบ 3 13.64 - - - - - - 3 3.95 

รวม 22 100.00 5 100.00 20 100.00 29 100.00 76 100.00 

อายุ (ป)ี 45.88 51.6 56 43.04 47.96 
(พิสัย) (29-65) (46-59) (42-78) (20-85) (20-85) 

ระดับการศึกษา           
ประถม - - 4 80.00 10 50.00 8 27.59 22 28.95 
ม.ต้น 3 13.64 - - 1 5.00 4 13.79 8 10.53 
ม.ปลาย/ปวช. 3 13.64 - - 3 15.00 4 13.79 10 13.16 
อนุปริญญา/ปวส. 3 13.64 - - - - 2 6.90 5 6.58 
ปริญญาตร ี - - - - 1 5.00 - - 1 1.32 
ไม่ตอบ 13 59.09 1 20.00 5 25.00 11 37.93 30 39.47 

รวม 22 100.00 5 100.00 20 100.00 29 100.00 76 100.00 

สถานภาพ           
โสด - - - - - - 3 10.34 3 3.95 
สมรส/เคยสมรส 16 72.73 5 100.00 20 100.00 21 72.41 62 81.58 
ไม่ตอบ 6 27.27 - - - - 5 17.24 11 14.47 

รวม 22 100.00 5 100.00 20 100.00 29 100.00 76 100.00 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(คน) 9.33 3 4.05 8.72 7.23 
(พิสัย) (4-20) (2-4) (2-7) (4-16) (2-20) 

จ านวนสมาชิกที่เลี้ยงโค (คน) 3.56 1.4 2.29 3.07 2.87 
(พิสัย) (1-7) (1-2) (1-4) (1-11) (1-11) 

พื้นที่ถือครอง (ไร่) 19 16.6 29.76 15.37 20.57 
(พิสัย) (16-20) (3-37) (10-63) (10-20) (3-63) 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 

รายการ 
บ้านกิ่วน ้า บ้านหนองแดง บ้านน ้าปูน บ้านปางชา้ง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากอาชีพการเกษตร 
(บาท/ปี/ครัวเรือน)      
รายได้พืชไร่ 27,500 37,500 35,000 27,375 30,563 
(พิสัย) (15,000-40,000) (35,000-40,000) (10,000-65,000) (10,000-60,000) (10,000-65,000) 
รายได้พืชผัก 260,000 - - - 260,000 
(พิสัย) (20,000-500,000) - - - (20,000-500,000) 
รายได้ปศุสัตว์ 108,250 20,000 43,666.67 29,000 56,077 
(พิสัย) (8,000-304,000) (20,000-20,000) (25,000-56,000) (20,000-40,000) (8,000-304,000) 

รายได้จากอาชีพนอกภาค
เกษตร (บาท/เดือน/ครัวเรือน) 3,925 - 3,450 3,454 3,548 
(พิสัย) (700-7,000) - (600-7,200) (650-9,000) (600-9,000) 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

 ประสบการณ์และจุดเริ ่มต้นการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  เกษตรกรมี
ประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยประมาณ 14 ปี โดยจ านวนโคท่ีเริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกเฉลี่ยประมาณ 3 ตัว/
ครัวเรือน ซึ่งโคที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกมีแหล่งที่มาจากการซื้อด้วยตนเอง ร้อยละ 56.58 และบางส่วนได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการธนาคารโค-กระบือ เป็นต้น (ร้อยละ 11.84) (ตารางที่ 4.2) 
ทั้งนี้จ านวนโคที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการภาครัฐต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 11.18 ของจ านวนโคทั้งหมดที่
เกษตรกรเริ่มต้นเลี้ยง  

ตารางท่ี 4.2 ประสบการณ์และการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
บ้านกิ่วน ้า บ้านหนองแดง บ้านน ้าปูน บ้านปางชา้ง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ (ปี) 19.10 9.75 17.94 9.44 13.69 
(พิสัย) (3-35) (5-20) (3-65) (2-30) (2-65) 

จ านวนโคที่เริ่มต้นเล้ียง (ตัว) 1.7 3.25 3.68 2.59 2.83 
(พิสัย) (1-3) (2-5) (1-9) (1-14) (1-14) 

แหล่งที่มาของโคที่เร่ิมต้นเลี้ยง           
ซ้ือเอง 5 22.73 3 60.00 9 45.00 26 89.66 43 56.58 
ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ - - 2 40.00 7 35.00 - - 9 11.84 
ไม่ตอบ 17 77.27 - - 4 20.00 3 10.34 24 31.58 

รวม 22 100.00 5 100.00 20 100.00 29 100.00 76 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ  
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 2) สภาพการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  สภาพการผลิตโคเนื้อพื้นเมือง 
ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับขนาดฝูงโค ลักษณะการเลี้ยง การจัดการอาหาร ตลอดจนการจัดการทางด้าน 
สุขศาสตร์สัตว์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขนาดฝูงโคมีจ านวนทั้งสิ้น 935 ตัว โดยเฉลี่ย 13 ตัว/ครัวเรือน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
บริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกร โดยฝูงโคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์
พื้นเมือง (ร้อยละ 91.66 ของโคทั้งหมด) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศของพื้นที่สูง และสภาพ
การเลี้ยงร่วมกับป่า รองลงมา ได้แก่ โคลูกผสมบราห์มัน (ร้อยละ 6.20 ของโคทั้งหมด) ส่วนการเลี้ยงโคพันธุ์
อ่ืนๆ ได้แก่ โคลูกผสมบีฟมาสเตอร์ ชาร์โรเลส์ และแองกัส มีเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 2.14) และเม่ือพิจารณาถึง
ประเภทโคที่เกษตรกรเลี้ยงกันมากที่สุด ได้แก่ โคแม่พันธุ์ (ร้อยละ 44.81 ของโคทั้งหมด) ที่สะท้อนให้เห็นว่า
เกษตรกรมีฐานการผลิตโคของตนเอง เพ่ือให้ระบบการผลิตโคเกิดความยั่งยืน (ตารางที่ 4.3) 

ตารางที ่4.3 ขนาดฝูงโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองที่เข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามประเภทโคและสายพันธุ์  

สายพันธุ์/ประเภท พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 
ลูกโค โครุ่น โคขุน รวม 

เพศผู้  เพศเมีย เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้  ร้อยละ  เพศเมีย  ร้อยละ  รวม ร้อยละ  

พื้นเมือง                             
บ้านกิ่วน ้า 52 157 34 44 14 19 5 5 105 31.34 225 37.50 330 35.29 
บ้านหนองแดง - 13 4 4 - 3  -  - 4 1.19 20 3.33 24 2.57 
บ้านน ้าปูน 24 100 23 22 7 8 - - 54 16.12 130 21.67 184 19.68 
บ้านปางช้าง 28 119 71 47 38 16 -  -  137 40.90 182 30.33 319 34.12 

รวม 104 389 132 117 59 46 5 5 300 89.55 557 92.83 857 91.66 

ลูกผสมบราห์มัน                             
บ้านกิ่วน ้า  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
บ้านหนองแดง 1 4 2  -  - 2  -  - 3 0.90 6 1.00 9 0.96 
บ้านน ้าปูน 14 17 7 5 3 1 2  -  26 7.76 23 3.83 49 5.24 
บ้านปางช้าง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 15 21 9 5 3 3 2 0 29 8.66 29 4.83 58 6.20 

อื่นๆ                
บ้านกิ่วน ้า - - - - - - - - - - - - - - 
บ้านหนองแดง 3 7 1 1 0 4 2 0 6 1.79 12.00 2.00 18.00 1.93 
บ้านน ้าปูน - 2 - - - - - - - - 2.00 0.33 2.00 0.21 
บ้านปางช้าง - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 3 9 1 1 - 4 2 - 6 1.79 14 2.33 20 2.14 

รวมทุกพันธุ์                             
บ้านกิ่วน ้า 52 157 34 44 14 19 5 5 105 31.34 225 37.50 330 35.29 
บ้านหนองแดง 4 24 7 5  - 9 2  - 13 3.88 38 6.33 51 5.45 
บ้านน ้าปูน 38 119 30 27 10 9 2  - 80 23.88 155 25.83 235 25.13 
บ้านปางช้าง 28 119 71 47 38 16  -  - 137 40.90 182 30.33 319 34.12 

รวม 122 419 142 123 62 53 9 5 335 100.00 600 100.00 935 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

 ลักษณะการเลี้ยงโคพื้นเมืองมี 3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 การเลี้ยงโคแบบปล่อยหาอาหารตาม
ธรรมชาติกินเองในป่า ซึ่งพบในทั้ง 4 หมู่บ้าน แต่ส่วนใหญ่ได้แก่หมู่บ้านน ้าปูนและหมู่บ้านป่างช้าง ซึ่งเป็นคน



29 
 

พื้นราบและชนเผ่าม้ง ตามล าดับ  แต่ข้อจ ากัดของพื้นที่และความสมบูรณ์ของอาหาร เมื่อถึงฤดูแล้งที่อาหาร
ตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอ จะต้อนโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน (ช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมิถุนายน เป็นระยะเวลา 
7 เดือน) โดยเกษตรกรที่เลี้ยงโครูปแบบนี้คิดเป็นร้อยละ 56.58 ของเกษตรกรทั้งหมด ลักษณะที่ 2 การเลี้ยงโค
แบบปล่อยหาอาหารตามธรรมชาติกินเองในป่าตลอดทั้งปี ซึ่งพบในหมู่บ้านกิ่วน ้า และหมู่บ้านปางช้าง ซึ่งเป็น
ชุมชนชาวม้งทั้งหมด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้หลักจากการเลี้ยงโคเนื้อและมีความ
เชื่อทัศนคติว่า การเลี้ยงโคเนื้อเป็นสัตว์ที่เก้ือกูล และพ่ึงพากันระหว่างป่ากับวิถีชีวิต ชุมชนจึงให้ความส าคัญกับ
การดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 32.89 ของเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งอย่างไรก็ดี
เกษตรกรในบางพ้ืนที่มีการจัดการในลักษณะที่ 3 คือ การเลี้ยงแบบขังคอกตลอดทั้งปี ซึ่งจะเป็นชุมชนที่มีความ
เป็นเมืองมากขึ้น เช่น หมู่บ้านหนองแดง ที่แม้เดิมทีจะเลี้ยงโคเป็นอาชีพหลัก แต่ด้วยข้อจ ากัดในด้านความ
สมบูรณ์ของป่า จึงต้อนโคกลับมาเลี้ยงแบบขังคอกตลอดทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 6.58 ของเกษตรกรทั้งหมด 
 ทั้งนี้ แม้ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยส่วนใหญ่ จะมีรูปแบบจะเลี้ยงโคแบบปล่อยหาอาหาร
ตามธรรมชาติกินเองในป่า แต่ก็ได้มีการจัดการอาหารสัตว์ โดยการให้อาหารข้นเสริมบ้างเล็กน้อย (ร้อยละ 
11.84 ของเกษตรกรทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ) ส าหรับโครุ่นหรือโคที่เข้าสู่ระยะการขุน รวมทั้งยังมีการ
จัดการอาหารหยาบ เพ่ือเสริมอาหารตามธรรมชาติและวัสดุเหลือทางการเกษตรจากไร่นา โดยมีการจัดเตรียม
แปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ (เช่น หญ้าเนเปียร์ รูซี่ กินีสีม่วง หญ้าหวาน เป็นต้น) ร้อยละ 43.42 ของเกษตรกร
ทั้งหมดท่ีเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้เกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะให้อาหารเสริม ได้แก่ เกลือ (ในช่วงที่โคอยู่ใน
ป่า) และเสริมด้วยแร่ธาตุก้อน ในช่วงฤดูแล้งที่ต้อนโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน ร้อยละ 61.84 ของเกษตรกร
ทั้งหมดท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
 นอกจากนี้ในการจัดการทางด้านสุขศาสตร์สัตว์ เกษตรกรร้อยละ 51.32 ของเกษตรกรทั้งหมดที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้มีการจัดการดูแลสุขภาพโคด้วยการท าวัคซีนและถ่ายพยาธิโค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของโค (ตารางท่ี 4.4) 

ตารางท่ี 4.4 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะการเลี้ยงโค 
บ้านกิ่วน ้า บ้านหนองแดง บ้านน ้าปูน บ้านปางชา้ง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รูปแบบการเลีย้ง           
ขังคอก - - 2 40.00 3 15.00 - - 5 6.58 
ปล่อยป่าตลอดทั้งปี 19 100.00 - - - - 8 27.59 25 32.89 
ปล่อยป่าแต่ฤดูแล้งจูงมา
เล้ียงในหมู่บ้าน 

- - 3 60.00 17 85.00 21 72.41 43 56.58 

ช่วงที่เลี้ยงในหมู่บ้าน  ธ.ค. - มิ.ย. ม.ค. - เม.ย. ธ.ค. - พ.ค.   
ระยะเวลาที่น าโค
กลับมาเล้ียงในหมู่บ้าน 
(เดือน) 

 7 4 6 

  
ไม่ตอบ 3 13.64 - - - - - - 3 3.95 

รวม 22 100.00 5 100.00 20 100.00 29 100.00 76 100.00 



30 
 

ตารางท่ี 4.4 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 

ลักษณะการเลี้ยงโค 
บ้านกิ่วน ้า บ้านหนองแดง บ้านน ้าปูน บ้านปางชา้ง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. การจัดการอาหาร           
การให้อาหารข้น           

ให้ - - 2 40.00 - - 7 24.14 9 11.84 
ไม่ให้ 22 100.00 3 60.00 20 100.00 22 75.86 67 88.16 

รวม 22 100.00 5 100.00 20 100.00 29 100.00 76 100.00 

การจัดการอาหารหยาบ           
มีการเตรียมแปลงหญ้า 3 13.64 5 100.00 9 45.00 16 55.17 33 43.42 
ไม่มีการเตรียมแปลงหญ้า 19 86.36 - - 11 55.00 13 44.83 43 56.58 

รวม 22 100.00 5 100.00 20 100.00 29 100.00 76 100.00 

การให้อาหารเสริม           
ให้ 10 45.45 2 40.00 9 45.00 26 89.66 47 61.84 
ไม่ให้ 12 54.55 3 60.00 11 55.00 3 10.34 29 38.16 

รวม 22 100.00 5 100.00 20 100.00 29 100.00 76 100.00 

3. การจัดด้านสุขศาสตร์สตัว์           
มีการจัดการ 8 36.36 5 100.00 12 60.00 14 48.28 39 51.32 
ไม่มีการจัดการ 14 63.64 0 0.00 8 40.00 15 51.72 37 48.68 

รวม 22 100.00 5 100.00 20 100.00 29 100.00 76 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

1.2 ชุมชนโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป  

 ชุมชนเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน ้าคุณภาพชั้น 3 4 และ 5 ซึ่งเป็นคนไทยพื้นเมือง แต่เดิมเคยมีการปลูก
พืชหมุนเวียน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เป็นอาชีพหลัก แต่ต้องการลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจาก
แนวโน้มผลตอบแทนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงหันมาให้ความสนใจต่ออาชีพ
การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปจากแนวโน้มของราคาโคมีชีวิตและความต้องการของตลาด ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น โครงการธนาคารโคกระบือ โคเนื้อนันทบุรีประชารัฐ เป็นต้น ซึ่งจาก
การรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร 8 ราย (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10 ราย) พบว่า 

 1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดเป็นเพศชาย จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีอายุระหว่าง 50-64 ปี แต่เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 58.57 ปี จะเห็น
ได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกลางคน ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.00 ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รองลงมาได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาโท ร้อยละ 37.50 
และ 12.50 ตามล าดับ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีสถานภาพสมรสแล้ว โดยเฉลี่ยแล้วมีสมาชิก
ในครัวเรือน 4 คน/ครัวเรือน ซึ่งเป็นสมาชิกที่เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ การท าสวนไม้ผล ได้แก่ ล าไย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 30,000 
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บาท/ปี/ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีรายได้จากอาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตร ได้แก่ การรับราชการซึ่งมีรายได้
เฉลี่ย 31,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 ข้อมลูทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 8 100.00 

รวม 8 100.00 

อายุ (ป)ี 58.57 
(พิสัย) (50-64) 

ระดับการศึกษา   
ประถม 4 50.00 
ม.ปลาย 3 37.50 
ปริญญาโท 1 12.50 

รวม 8 100.00 

สถานภาพ   
สมรส/เคยสมรส 8 100.00 

รวม 8 100.00 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 4 
(พิสัย) (3-5) 

จ านวนสมาชิกที่เลี้ยงโค (คน) 2 
(พิสัย) (1-3) 

พื้นที่ถือครอง (ไร่) 6.60 
(พิสัย) (3-12) 

รายได้จากอาชีพการเกษตร (บาท/ปี/ครัวเรือน)  
รายได้จากไม้ผล (ล าไย) 30,000 
(พิสัย) (30,000-30,000) 

รายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร (รับราชการ) (บาท/เดือน/ครัวเรือน) 31,000 
(พิสัย) (27,000-35,000) 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

 ประสบการณ์และจุดเริ ่มต้นการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

เกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยประมาณ 15.40 ปี โดยจ านวนโคที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกเฉลี่ย

ประมาณ 4 ตัว/ครัวเรือน ซึ่งโคที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรก เป็นโคท่ีมาจากการหาซื้อด้วยตนเอง ร้อยละ 100.00 

ที่สะท้อนถึงการให้ความสนใจในอาชีพการเลี้ยงโคของเกษตรกร (ตารางท่ี 4.6) 

  



32 
 

ตารางที่ 4.6 ประสบการณ์และการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปที่เข้ารว่ม

โครงการ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ (ปี) 15.40 
(พิสัย) (5-34) 

จ านวนโคที่เริ่มต้นเล้ียงเฉลี่ย (ตัว) 3.63 
(พิสัย) (2-7) 

แหล่งที่มาของโคที่เร่ิมต้นเลี้ยง   
ซ้ือเอง 8 100.00 

รวม 8 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

 2) สภาพการผลิตโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   สภาพการผลิตโค
เนื ้อลูกผสมเลือดยุโรป ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี ่ยวกับขนาดฝูงโค ลักษณะการเลี ้ยง การจัดการอาหาร 
ตลอดจนการจัดการทางด้านสุขศาสตร์สัตว์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขนาดฝูงโคของเกษตรกรในปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น 46 ตัว โดยเฉลี่ยแล้วครัวเรือนประมาณ 6 ตัว/
ครัวเรือน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกร โดยฝูงโคของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ โดยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเลส์ (ร้อยละ 52.17 ของโคทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ โค
ลูกผสมแองกัส (ร้อยละ 21.74 ของโคทั้งหมด) ส่วนการเลี้ยงโคลูกผสมบราห์มัน โคพื้นเมือง และไทยใหญ่มี
เพียงเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาถึงประเภทโคที่เกษตรกรเลี้ยงกันมากที่สุด ได้แก่ โคแม่พันธุ์ (ร้อยละ 23.91 
ของโคทั้งหมด) ที่สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรมีฐานการผลิตโคของตนเอง เพื่อให้ระบบการผลิตโคเกิดความ
ยั่งยืน และโคขุน (ร้อยละ 23.91 ของโคทั้งหมด) ที่ตอบสนองการบริโภคเนื้อโคในตลาดระดับบน (ตารางที่ 
4.7) 

ตารางท่ี 4.7 ขนาดฝูงโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปที่เข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามประเภท

โคและสายพันธุ์ 

สายพันธุ์/ประเภท พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 
ลูกโค โครุ่น โคขุน รวม 

เพศผู้  เพศเมีย เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้  ร้อยละ  เพศเมีย  ร้อยละ  รวม ร้อยละ  

พื้นเมือง 3 2  - -  -  -  -   - 3 6.52 2 4.35 5 10.87 
ลูกผสมบราห์มัน 1 4  - -  -  -   -  - 1 2.17 4 8.70 5 10.87 
ลูกผสมชาร์โรเลส์ 2 2 2 2 3 4 9 - 16 34.78 8 17.39 24 52.17 
ลูกผสมแองกัส - 2 1 - 3 3 1 - 5 10.87 5 10.87 10 21.74 
ไทยใหญ่  - 1  -  - -  -   1  - 1 2.17 1 2.17 2 4.35 

รวมทุกพันธุ์  6 11  3  2  6  7  11  - 26 56.52 20 43.48 46 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ  
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 ในด้านสภาพการเลี้ยงโค เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเลี้ยงโคแบบขังคอก คิดเป็นร้อยละ 75.00 
ของเกษตรกรทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนการเลี้ยงโคแบบปล่อยทุ่งมีเพียงร้อยละ 25.00 ของเกษตรกร
ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเกษตรกรร้อยละ 75.00 มีการจัดการอาหารข้นให้แก่โค เนื่องจากโคสายพันธุ์
ลูกผสมเลือดยุโรปนี้ เป็นโคที่เลี้ยงเพื่อตอบสนองต่อตลาดระดับบนที่ ต้องการความนุ่มของเนื้อ และมีไขมัน
แทรก จึงมีความจ าเป็นต้องให้อาหารข้น รวมทั้งยังมีการจัดการอาหารหยาบโดยการจัดเตรียมแปลงหญ้าพืช
อาหารสัตว์ (เช่น หญ้าเนเปียร์ รูซี่ กินีสีม่วง หญ้าหวาน เป็นต้น) ร้อยละ 75.00 ของเกษตรกรทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการฯ นอกจากนี้เกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะให้อาหารเสริมด้วยแร่ธาตุก้อน ร้อยละ 75.00 ของเกษตรกร
ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนการจัดการทางด้านสุขศาสตร์สัตว์ ร้อยละ 75.00 ของเกษตรกรทั้งหมดที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีการจัดการดูแลสุขภาพโคด้วยการท าวัคซีนและถ่ายพยาธิโค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ งจะ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของโค (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

ลักษณะการเลี้ยงโค จ านวน ร้อยละ 

1. รูปแบบการเลีย้ง   
ขังคอก 6 75.00 
ปล่อยทุ่ง 2 25.00 

รวม 8 100.00 

2. การจัดการอาหาร   
การให้อาหารข้น   

ให้ 5 62.50 
ไม่ให้ 3 37.50 

รวม 8 100.00 

การจัดการอาหารหยาบ   
มีการเตรียมแปลงหญ้า 5 62.50 
ไม่มีการเตรียมแปลงหญ้า 3 37.50 

รวม 8 100.00 

การให้อาหารเสริม   
ให้ 5 62.50 
ไม่ให้ 3 37.50 

รวม 8 100.00 

3. การจัดด้านสุขศาสตร์สตัว์   
มีการจัดการ 5 62.50 
ไม่มีการจัดการ 3 37.50 

รวม 8 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ  
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis) ของชุมชนผู้ผลิตโคเนื้อ  

การด าเนินการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis) จากการประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้วยวิธีการ Focused group เพื่อน าข้อมูลมาหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมืองและ
โคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป โดยข้อมูลถูกจัดเรียงล าดับตามความเห็นในที่ประชุม ซึ่ งสามารถสรุปผลในเบื้องต้น 
ได้ดังนี ้

2.1 จุดแข็ง 
 1) เป็นเกษตรกรที่สืบสานอาชีพการเลี้ยงต่อจากบรรพบุรุษ มีใจรักและมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพจาก

การเลี้ยงโคเนื้อซึ่งเป็นอาชีพที่จะสืบทอดไปยังคนรุ่นถัดไปส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง 
 2) มีฝูงโคต้นน ้า (ซึ่งไม่ต้องลงทุนเพ่ิม) สามารถรองรับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้ 
 3) มีทรัพยากรพืชอาหารในพื้นที่ ที ่ช่วยประหยัด/ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ แบ่งออกเป็น อาหาร

ธรรมชาติจากป่า และอาหารจากผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ต้นและเปลือกข้าวโพด เป็นต้น 
 4) มีประสบการณ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถปรับใช้กับเทคโนโลยีใหม่  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่คนอยู่

ร่วมกับป่า 
2.2 จุดอ่อน  

 1) เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการอาหาร การจัดการสุขาภิบาลสัตว์ที่เหมาะสม 
 2) ขาดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ 
 3) ขาดการรวมกลุ่มเพื่อจัดการทางการตลาดร่วมกัน ขายโคให้กับผู้ประกอบการภายนอก 
 4) ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดการฟาร์มและการจัดการอาหาร (กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือด
ยุโรป) 
 5) ขาดผู้ประกอบการที่เป็นคนในชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ทางด้านการรวบรวมการตลาด  
 6) ต้นทุนโลจิสติกส์โดยเปรียบเทียบเพื่อการตลาดสูงกว่าในพ้ืนที่ราบ 

2.3 โอกาส 
 1) แนวโน้มของราคา และความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกสูงขึ้น 
 2) ได้รับการสนับสนุน/ผลักดันเชิงยุทธศาสตร์จากหน่วยงานพี่เลี ้ยงในระดับพื้นที่ เช่น โครงการ

ธนาคารโคกระบือ โคเนื้อนันทบุรีประชารัฐ เป็นต้น  
 3) ท าเลที่ตั้งของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเขตการค้าชายแดนเอ้ือต่อการส่งออกโคเนื้อไปยังประเทศจีน ผ่าน

ทางด่านชายแดนห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านช่องทาง สปป. ลาว ไปยังเมืองหานของประเทศจีน 
(เป็นเมืองที่มีการตั้งโรงฆ่ามาตรฐานโคเนื้อเพ่ือการบริโภคในประเทศจีน ก าลังการผลิต 800 ตัว/วัน) 
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2.4 อุปสรรค 
 1) ความชัดเจนและการสร้างการมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ คทช. (พื้นที่คุณภาพลุ่มน ้า

ชั้นที่ 1 และ 2) ยังขาดเวทีประชาพิจารณ์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2) สภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง/ภัย
ธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรต้องปรับตัวในด้านการจัดการโรค และการจัดการพืชอาหาร 

 3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโรคระบาด โควิด  
 4) ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งส่งผลต่อ

การตลาดโคเนื้อและเนื้อโคไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวโน้มการปรับตัวลดลงของราคา 

จากการส ารวจเชิงพื้นที่ ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนทั้ง 6 ชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนของการเลี้ยงโค
เนื้อบนพ้ืนที่สูง มศีักยภาพการผลิตทั้งการเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองและลูกผสมเลือดยุโรป และสามารถพัฒนาเป็น
ธุรกิจชุมชนที่เข้มแข็งด้วยฐานปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ จ านวนเกษตรกรที่สามารถรวมกลุ่ม จ านวนฝูงโคพ่อแม่พันธุ์ 
ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชอาหารสัตว์ และทรัพยากรที่เป็นพืชอาหารจากป่า ข้อมูลจากการวิเคราะห์
ในส่วนที่ 1 นี้ จะน าไปสู่การออกแบบธุรกิจชุมชนโคเนื้อและการออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ 
สังคม ศักยภาพเชิงพื้นที่ และเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินของ 
คทช. 

 

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อของชุมชน 

การออกแบบธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการเลี้ยงโคเนื้อตามศักยภาพและบริบทเชิง
พ้ืนที่ การออกแบบธุรกิจชุมชนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ โดยแบ่งการวิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการ
ผลิตโคเนื้อของชุมชนตามกิจกรรมในแต่ละห่วงโซ่ของรูปแบบการเลี้ยง 

1. การวิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตรูปแบบโคเนื้อพื้นเมือง 
ก่อนการด าเนินงานของโครงการ การผลิตโคเนื้อพ้ืนเมืองของชุมชน มีสถานการณ์และรูปแบบการบริหาร

จัดการแบ่งออกเป็น 3 ห่วงโซ่ ดังต่อไปนี้ 
1.1 โซ่ท่ี 1 การผลิตโคเนื้อพื้นเมือง 

เกษตรกรจ านวน 93 ราย มีการเลี้ยงโคพ้ืนเมือง 1,200 ตัว เฉลี่ย 13 ตัว/ครัวเรือน เป็นโคแม่พันธุ์ 
572 ตัว (ขนาดการเลี้ยงแม่โค 6.15 ตัว/ครัวเรือน) มีพ่อพันธุ์ 166 ตัว (ขนาดการเลี้ยงโคพ่อพันธุ์ 1.78 ตัว/
ครัวเรือน) และมีจ านวนลูกโค รวม 286 ตัว สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันโคแม่พันธุ์มีอัตราการให้ลูกร้อยละ 50 
ซ่ึงต า่กวา่มาตรฐาน เม่ือเทียบกับเป้าหมายการผสมติดของกรมปศุสัตวก์ าหนดไว้ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 60 (ให้ลูก 2-
3 ตัว/ครัวเรือน) เกษตรกรมีแรงงานครัวเรือน 3 คน/ครัวเรือน ในการเข้าไปดูแลโคในป่า 4 ครั้ง/เดือน ครั้งละ 
3 ชั่วโมง โดยจะน าเกลือ และแร่ธาตุก้อนเข้าไปให้โคเพ่ือเสริมอาหารจากธรรมชาติ นอกจากนี้ฤดูแล้งที่อาหาร
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ตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอ จะต้อนโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน (ช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมิถนุายน เป็นระยะเวลา 
7 เดือน) ซึ่งเกษตรกรจะเสริมด้วยอาหารข้นส าหรับโครุ่นหรือโคที่เข้าสู่ระยะการขุน และมีการจัดเตรียมอาหาร
หยาบจากการจัดการแปลงหญ้า นอกจากนี้ยังมีการจัดการด้านสุขศาสตร์สัตว์แก่โค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
เพ่ิมความสมบูรณ์แก่โค และลดปัญหาการแคระแกรนของโค  

ส าหรับลูกโคที่ได้ หากเป็นเพศเมีย จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นโคสาวทดแทนโคแม่พันธุ์ที่มีอายุมาก หรือมี
อัตราการผสมติดต ่า แต่หากเป็นลูกโคเพศผู้ เกษตรกรจะท าการเลี้ยงโคพื้นเมืองจนมีอายุประมาณ 2 -3 ปี (โค
เขี้ยว 2) จึงท าการจ าหน่ายให้แก่ผู้รวบรวมในท้องถิ่น จ านวน 2 ตัว/ครัวเรือน/ปี ดังนั้นรายได้ของครัวเรือนจะ
แบ่งออกเป็น รายได้ที่เกิดจากมูลค่าเพิ่มของฝูงโค และรายได้ที่เป็นเงินสดของครัวเรือนจากการจ าหน่ายโครุ่น
หรือขุน (โคเขี้ยว 2 อายุ 2-3 ปี) ในราคา 25,000-30,000 บาท/ตัว นอกจากนี้ หากในยามที่เกษตรกรมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงิน อาจจะมีการแบ่งจ าหน่ายลูกโคที่อายุต ่ากว่า 1 ปี ในราคา 8,000-9,000 บาท/ตัว 

ส าหรับโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตลูกโคเนื้อพื้นเมือง โดยภาพรวมแล้วเกษตรกรมี
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคทั้งสิ้น 5,977.94 บาท/ตัว โดยแบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนคงที่ 2,306.81 บาท/ตัว (ร้อยละ 
38.59 ของต้นทุนทั้งหมด) ซึ่งประกอบด้วยค่าเลื่อมราคาโคแม่พันธุ์ และโคพ่อพันธุ์ ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน รั้ว 
และอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน โดยเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดทั้งสิ้น และ 2) 
ต้นทุนผันแปร 3,671.14 บาท/ตัว (ร้อยละ 61.41 ของต้นทุนทั้งหมด) โดยรายการต้นทุนผันแปรที่มีมูลค่า
สูงสุด ได้แก่ ค่าแรงงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 18.33 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ค่าอาหารหยาบ และค่า
น ้ามันเชื้อเพลิงและค่าสาธารณูปโภค ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.56 และ 12.66 ของต้นทุนทั้งหมด ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด 1,764.06 บาท/ตัว และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 4,213.88 บาท/ตัว โดยเกษตรกรมี
รายได้จากการจ าหน่ายลูกโคอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมีน ้าหนัก 102.41 กก./ตัว ในราคา 83 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่า 
8,500.00 บาท/ตัว และยังมีรายได้จากการจ าหน่ายมูลโค หรือน ามูลโคไปใส่แปลงการเกษตรของตนเอง 
55.67 และ 77.89 บาท/ตัว ตามล าดับ ท าให้มีรายได้ทั้งสิ้น 8 ,633.57 บาท/ตัว ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้เหนือ
ต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะมีก าไร 2,655.62 บาท/ตัว (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 44.42) และ
หากพิจารณาเฉพาะต้นทุนที่เกษตรกรได้จ่ายออกไปเป็นเงินสดเท่านั้น เกษตรกรจะมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 
6,869.50 บาท/ตัว (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 114.91) (ตารางท่ี 4.9)  

ส่วนการผลิตโคพื้นเมืองขุน อายุประมาณ 2.5 ปี มีโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทน ดังนี้ เกษตรกรมี
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคทั้งสิ้น 17,333.72 บาท/ตัว โดยแบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนคงที่ 3,156.69 บาท/ตัว (ร้อยละ 
18.21 ของต้นทุนทั้งหมด) ซึ่งประกอบด้วยค่าเลื่อมราคาโคแม่พันธุ์ และโคพ่อพันธุ์ ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน รั้ว 
และอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน โดยเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดทั้งสิ้น และ 2) 
ต้นทุนผันแปร 14,177.03 บาท/ตัว (ร้อยละ 81.79 ของต้นทุนทั้งหมด) โดยรายการต้นทุนผันแปรที่มีมูลค่า
สูงสุด ได้แก่ ค่าอาหารหยาบ โดยคิดเป็นร้อยละ 41.61 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงที่
เกษตรกรต้อนโคจากป่ากลับมาอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งเกษตรกรจ าเป็นต้องจัดเตรียมอาหารหยาบ ได้แก่ หญ้าสด 
ฟางข้าว ให้แก่โค รองลงมา ได้แก่ ค่าแรงงาน และค่าน ้ามันเชื้อเพลิงและค่าสาธารณูปโภค ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
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15.81 และ 10.92 ของต้นทุนทั้งหมด ตามล าดับ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ เป็นเงินสด 5,865.16 บาท/ตัว และต้นทุนที่
ไม่เป็นเงินสด 11,468.56 บาท/ตัว ซึ่งการประมาณการผลตอบแทนโคขุนพื้นเมือง ค านวณจากน ้าหนักโคขุน
พื้นเมืองมีชีวิต ซึ่งหนัก 303.57 กก./ตัว ราคา 83 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่า 25 ,196.31 บาท และยังมีรายได้
จากการจ าหน่ายมูลโค หรือน ามูลโคไปใส่แปลงการเกษตรของตนเอง 139.18 และ 194.73 บาท/ตัว 
ตามล าดับ ท าให้มีรายได้ทั้งสิ้น 25,530.23 บาท/ตัว ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้เหนือต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะมี
ก าไร 8,196.51 บาท/ตัว (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 47.29) และหากพิจารณาเฉพาะต้นทุนที่
เกษตรกรได้จ่ายออกไปเป็นเงินสดเท่านั้น เกษตรกรจะมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 19,665.06 บาท/ตัว (อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 113.45) (ตารางที่ 4.10) ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายได้เหนือต้นทุนเงินสดของ
เกษตรกรบางราย พบว่า เกษตรกรบางรายขาดทุน ทั้งนี้เนื่องจากมีการเสริมอาหารข้นในระยะขุนเป็นปริมาณ
มาก รวมทั้งมีการที่อาหารหยาบตามธรรมชาติไม่เพียงพอ เกษตรกรต้องซื้อเพิ่ม ดังนั้น หากมีการจัดการ
อาหารจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนการผลิต และท าให้เกษตรกรมีก าไรเพ่ิมข้ึนได้ โดยรายละเอียด
โครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคขุนของเกษตรกรรายคนแสดงในภาคผนวก ช 

ตารางท่ี 4.9 ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตลูกโคเนื้อพ้ืนเมืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

หน่วย: บาท/ตัว/รอบการผลิต 
รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 2,306.81 2,306.81 38.59 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 241.31 241.31 4.04 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 1,740.22 1,740.22 29.11 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - 296.06 296.06 4.95 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 29.23 29.23 0.49 

ต้นทุนผันแปร 1,764.06 1,907.07 3,671.14 61.41 
   1. ค่าอาหารหยาบ 238.95 811.05 1,050.00 17.56 
   2. ค่าอาหารข้น - - - - 
   3. ค่าแรงงาน - 1,096.03 1,096.03 18.33 
   4. ค่าเวชภัณฑ์ 151.29 - 151.29 2.53 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค  756.86 - 756.86 12.66 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 89.05 - 89.05 1.49 
   7. ค่าซ่อมแซม 527.92 - 527.92 8.83 

ต้นทุนรวม 1,764.06 4,213.88 5,977.94 100.00 

รายได้รวม 8,555.67 77.89 8,633.57 144.42 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 8,500.00 - 8,500.00 142.19 
รายได้อื่นๆ 55.67 77.89 133.57 2.23 
   1. จ าหนา่ยมูลโค 55.67 - 55.67 0.93 
   2. ใส่แปลงเกษตร - 77.89 77.89 1.30 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   6,869.50 114.91 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   2,655.62 44.42 

ที่มา : จากการส ารวจ
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ตารางท่ี 4.10 ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมืองขุนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

หน่วย: บาท/ตัว/รอบการผลิต 
รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 3,156.69 3,156.69 18.21 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 603.27 603.27 3.48 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 1740.22 1740.22 10.04 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - 740.14 740.14 4.27 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 73.06 73.06 0.42 

ต้นทุนผันแปร 5,865.16 8,311.86 14,177.03 81.79 
   1. ค่าอาหารหยาบ 1,641.59 5,571.80 7,213.39 41.61 
   2. ค่าอาหารข้น 410.80 - 410.80 2.37 
   3. ค่าแรงงาน - 2,740.06 2,740.06 15.81 
   4. ค่าเวชภัณฑ์ 378.21 - 378.21 2.18 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค  1,892.14 - 1,892.14 10.92 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 222.62 - 222.62 1.28 
   7. ค่าซ่อมแซม 1,319.80 - 1,319.80 7.61 

ต้นทุนรวม 5,865.16 11,468.56 17,333.72 100.00 

รายได้รวม 25,335.49 194.73 25,530.23 147.29 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 25,196.31 - 25,196.31 145.36 
รายได้อื่นๆ 139.18 194.73 333.92 1.93 
   1. จ าหนา่ยมูลโค 139.18 - 139.18 0.80 
   2. ใส่แปลงเกษตร - 194.73 194.73 1.12 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   19,665.06 113.45 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   8,196.51 47.29 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

1.2 โซ่ท่ี 2 การรวบรวมโคเนื้อพื้นเมือง 
การรวบรวมโคพ้ืนเมืองที่เป็นโคเขี้ยว 2 ในช่วงหลังฤดูฝน (เนื่องจากเกษตรกรจะต้อนโคกลับมาใน

หมู่บ้าน และเป็นช่วงที่โคอ้วนเต็มที่) น ้าหนัก 300 กก./ตัว มูลค่า 25,000-30,000 บาท/ตัว และหากเกษตรกร
มีความจ าเป็นต้องการใช้เงิน จะแม่โคที่อายุมาก น ้าหนัก 250 กก./ตัว มูลค่า 20,000-24,000 บาท/ตัว หรือ
ลูกโคที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี น ้าหนัก 100 กก./ตัว มูลค่า 8,000-9,000 บาท/ตัว จ าหน่ายด้วยระบบการเหมาตัว 
แต่จะมีผู้น าเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการประมาณการน ้าหนักของโคและทราบการเคลื่อนไหวของราคา
เป็นข้อมูลก่อนการเปรียบเทียบกับราคาจากผู้รวบรวมซึ่งเป็นพ่อค้าในท้องถิ่น และพ่อค้าจากภายนอก อีก 2-3 
ราย ก่อนการตัดสินใจขายจากราคาสูงสุด 

โดยกิจกรรมการรวบรวมโคมีชีวิต รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรวบรวมที่ใช้รถ
กระบะ 4 ล้อ (หากเป็นการรวบรวมลูกโค ขนาด 4-5 ตัว/เที่ยว และหากเป็นการรวบรวมโคขุนขนาด 2-3 ตัว/
เที่ยว) ที่รวบรวมโคมีชีวิตจากฟาร์มของเกษตรกรมายังคอกพักเพื่อรอการจ าหน่ายในตลาดนัด -โคกระบือใน
จังหวัดน่าน โดยผู้ประกอบการจะรับซื้อโคพ้ืนเมืองมีชีวิตจากเกษตรกรในราคา 83 บาท/กก. โดยลูกโคมี
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น ้าหนักเฉลี่ย 102.41 กก./ตัว ส่วนโคขุนมีน ้าหนักเฉลี่ย 303.57 กก./ตัว ทั้งนี้ต้นทุนในการด าเนินการรวบรวม
โคประกอบด้วย ได้แก่ ค่าแรงงาน จ านวน 2 คน/ครั้ง ค่ายานพาหนะและค่าน ้ามันเชื้อเพลิงในการขนส่งจาก
ฟาร์มเกษตรกรไปยังคอกพัก 1,500 บาท/เที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้าย และ
ค่าอาหารในการเลี้ยงโค เพื่อรอการจ าหน่าย เป็นต้น เป็นเงิน 1,000 บาท/เที่ยว ดังนั้นผู้ประกอบการจะมี
ต้นทุนในการรวบรวมลูกโคทั้งสิ้น 37,100.12 บาท/เที่ยว (9,275.03 บาท/ตัว) และ 53,492.62 บาท/เที่ยว 
(หรือ 26,746.31 บาท/ตัว) ส าหรับการรวบรวมโคขุน โดยผู้ประกอบการรวบรวมจะจ าหน่ายโคมีชีวิตใน
ลักษณะการขายส่งในราคา 90 บาท/กก. รายได้จากการจ าหน่ายลูกโค เป็นเงิน 36 ,867.60 บาท/เที่ยว (หรือ 
9,216.90 บาท/ตัว) และมีรายได้จากการจ าหน่ายโคขุน 54 ,642.60 บาท/เที่ยว (หรือ 27,321.30 บาท/ตัว) 
ในการรวบรวมลูกโคผู้ประกอบการขาดทุน 232.52 บาท/เที่ยว อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ติดลบร้อยละ 
0.63 แต่หากเป็นการรวบรวมโคขุน ผู้ประกอบการมีก าไรมีก าไร 1 ,149.98 บาท/เที่ยว (หรือ 574.99 บาท/
ตัว) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 2.15 (ตารางที่ 4.11)  

ตารางท่ี 4.11 ต้นทุนผลตอบแทนการรวบรวมโคเนื้อพ้ืนเมือง  

 หน่วย: บาท/เที่ยว 

รายการ 
ลูกโค โคขุน 

ต้นทุน ร้อยละ ต้นทุน ร้อยละ 
ต้นทุน     

1. ค่าโคมีชีวิต  34,000.12  91.64  50,392.62  94.20 
2. ค่าแรงงาน       600.00  1.62       600.00  1.12 
3. ค่าขนส่งจากฟาร์มเกษตรกรไปยังคอกพัก     1,500.00  4.04    1,500.00  2.80 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ใบเคลื่อนย้าย ค่าอาหารในการ

เลี้ยงโคเพื่อรอการจ าหน่าย)    1,000.00  2.70    1,000.00  1.87 
ต้นทุนรวม  37,100.12  100.00  53,492.62  100.00 

รายได้ (เป็นการขายส่ง)  36,867.60  99.37  54,642.60  102.15 
ก าไร - 232.52  - 0.63    1,149.98  2.15 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

1.3 โซ่ท่ี 3 การตลาดโคเนื้อพื้นเมือง 
ตลาดโคเนื้อพ้ืนเมืองจากผู้ประกอบ/ผู้รวบรวมทั้งในและนอกท้องถิ่น มีเป้าหมายการรวบรวมไปยัง

ตลาดนัดโค-กระบือ และการบริโภคในชุมชนด้วยคนในชุมชน (การตกปุ้น) ซึ่งเป็นส่วนน้อย การจะตกปุ้น จะ
กระท าเมื่อ โคจ าหน่ายไม่ได้ หรือมีเทศกาลงานประเพณี ซึ่งตลาดโคเนื้อพื้นเมืองนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นตลาด 
mass market แต่หากเป็นโคที่มีลักษณะดีที่ถูกคัดเป็นโคชนจะจัดเป็นตลาด niche market แต่อย่างไรก็ดี 
หากในมีการพัฒนากระบวนการเลี้ยงโคพื้นเมืองหรือดึงจุดเด่นของกระบวนการเลี้ยงโคพื้นเมืองตามธรรมชาติ 
ที่เป็นการพึ่งพาอาหารจากป่า และยังเป็นรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่า และยังสร้างอัตลักษณ์ด้วยรสสมัผัส 
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และคุณค่าโภชนาการของโคพ้ืนเมืองตามวัฒนธรรมการบริโภคพ้ืนถิ่น ก็สามารถพัฒนาโคเนื้อพ้ืนเมืองนี้ให้เข้า
สู่ตลาด niche market ได้เช่นกัน 

ส าหรับการค้าโคมีชีวิตในจังหวัดน่านนั ้น รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากเจ้าหน้าที ่ปศุสัตว์จาก
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน รวมทั้งผู้ประกอบการค้าโคในจังหวัดน่าน  ตลาดนัด-โคกระบือในจังหวัดน่าน
ปัจจุบันมี 5 แห่ง ที่มีปริมาณการค้าโคโดยประมาณ 1,600 ตัว/สัปดาห์ โดยในการค้าโคมีชีวิตนี้ โคบางส่วนถูก
จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรที่มีความต้องการซื้อไปเลี้ยงต่อ บางส่วนถูกจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าใน
ท้องถิ่น บางส่วนถูกจ าหน่ายให้แก่พ่อค้าจากต่างจังหวัด และบางส่วนถูกจ าหน่ายให้แก่ผู ้ส่งออก โดยมี
รายละเอียดตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดน่าน (ตารางที่ 4.12) ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.12  รายละเอียดตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดน่าน 

ตลาดนัด วันท าการ 
จ านวนพ่อค้า 
(คน/สัปดาห์) 

ปริมาณการค้าโค 
(ตัว/สัปดาห์) 

หมายเหตุ ผู้จัดการตลาด 

1. ตลาดนัดโค-กระบือ บ้านป่าหัด 
อ.ปัว (ข้างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อ.ปัว)  

วันอังคาร ~ 60-100 
 

~ 100-300 โคพื้นเมือง  
โคเกรดเขียงลาบ 

นายบุญช่วย ศิริรัตน์ 

2. ตลาดนัดโค-กระบือ ต.น ้าปั้ว  
อ.เวียงสา  

วันพฤหัสบด ี ~ 100 
 

~ 100-400 
 

โคพันธุ์ลูกผสม  
โคขุน โคคัดเกรด 

นายเสง่ียม ปัสสา 
(ก านันเง่ียม) 

3. ตลาดนัดโค-กระบือ  
บ้านห้วยท่าง ต.ไชยวัฒนา 
อ.ปัว  

วันศุกร์ ~ 30-50 
 

~ 60-150 เน้นโคพื้นเมือง  
โคเกรดเขียงลาบ 

นายสนั่น ค าแสน 

4. ตลาดนัดโค-กระบือ  
บ้านหนองเต่า ต.ม่วงตึ๊ด  
อ.ภูเพียง  

วันอาทิตย์ ~ 200-300 
 

~ 400-900 โคพันธุ์ลูกผสม  
โคขุน โคคัดเกรด 

นายเคี่ยน อินแปง 
08-3577-5492 
09-2448-5222 
09-5693-6604 

5. ตลาดนัดโค-กระบือ  
บ้านพวงพยอม อ.เมือง 

วันเสาร ์ ~ 40-60 
 

~ 100-300 โคพันธุ์ลูกผสม  
โคขุน โคคัดเกรด 

พ่อนิด 
08-8409-6148 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

โดยกิจกรรมการตลาดโคมีชีวิตในตลาดนัดโค-กระบือในท้องถิ ่นนั ้น รวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการตลาดโดยใช้รถกระบะ 4 ล้อ (หากเป็นการรวบรวมลูกโค ขนาด 4 -5 ตัว/เที่ยว และ
หากเป็นการรวบรวมโคขุนขนาด 2-3 ตัว/เที่ยว) แล้วขนส่งจากคอกพักมาขายยังตลาดนัด-โคกระบือในจังหวัด
น่าน โดยผู้ประกอบการการตลาดจะรับซื้อโคพื้นเมืองมีชีวิตจากผู้ประกอบการรวบรวมในราคา 90 บาท/กก. 
ทั้งนี้ต้นทุนในการด าเนินการรวบรวมโคประกอบด้วย ได้แก่ ค่าแรงงาน จ านวน 2 คน/ครั้ง ค่ายานพาหนะและ
ค่าน ้ามันเชื้อเพลิงในการขนส่งจากคอกพักไปยังตลาดนัดโค-กระบือ 1,000 บาท/เที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมตลาด เป็นต้น เป็นเงิน 500 บาท/เที่ยว ดังนั้นผู้ประกอบการจะมีต้นทุนการตลาดลูกโคทั้งสิ้น 
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38,967.60 บาท/เที่ยว (9,741.90 บาท/ตัว) และ 56,742.60 บาท/เที่ยว (หรือ 28,371.30 บาท/ตัว) ส าหรับ
การตลาดโคขุน โดยผู้ประกอบการตลาดจะจ าหน่ายโคในราคา 95 บาท/กก. รายได้จากการจ าหน่ายลูกโค 
เป็นเงิน 38,915.80 บาท/เที่ยว (หรือ 9,728.95 บาท/ตัว) และมีรายได้จากการจ าหน่ายโคขุน 57 ,678.30 
บาท/เที่ยว (หรือ 28,839.15 บาท/ตัว) ในการท าการตลาดลูกโคผู้ประกอบการขาดทุน 51.80 บาท/เที่ยว 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ติดลบร้อยละ 0.13 แต่หากเป็นการท าการตลาดโคขุน ผู้ประกอบการมีก าไรมี
ก าไร 935.70 บาท/เที่ยว (หรือ 467.85 บาท/ตัว) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 1.65  (ตารางที่ 
4.13) 

ตารางท่ี 4.13 ต้นทุนผลตอบแทนการตลาดโคเนื้อพ้ืนเมือง  

 หน่วย: บาท/เที่ยว 

รายการ 
ลูกโค โคขุน 

ต้นทุน ร้อยละ ต้นทุน ร้อยละ 
ต้นทุน     

1. ค่าโคมีชีวิต    36,867.60  94.61 54,642.60  96.30 
2. ค่าแรงงาน 600.00  1.54 600.00  1.06 
3. ค่าขนส่งจากคอกพักไปยังตลาดนัด       1,000.00  2.57    1,000.00  1.76 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ค่าธรรมเนียมตลาด) 500.00  1.28 500.00  0.88 

ต้นทุนรวม   38,967.60  100.00 56,742.60  100.00 
รายได้     38,915.80  99.87 57,678.30  101.65 
ก าไร - 51.80  - 0.13 935.70  1.65 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

2. การวิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตรูปแบบโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 
ก่อนการด าเนินงานของโครงการ การผลิตโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปของชุมชน มีสถานการณ์และรูปแบบ

การบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ห่วงโซ่ ดังต่อไปนี้ 

2.1 โซ่ท่ี 1 การผลิตโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 
เกษตรกรจ านวน 10 ราย มีฝูงโคจ านวน 60 ตัว เฉลี่ย 6 ตัว/ครัวเรือน เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม โดยใช้

แรงงานครัวเรือนเป็นหลักจ านวน 1 คน ใช้เวลาในการเลี้ยงโค 1 ชม./วัน เกษตรกรมีระบบการผลิตโคเนื้อ
ลูกผสมเลือดยุโรปในลักษณะการเลี้ยงโคปลายน ้า ซึ่งมีปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ โครุ่นสายพันธุ์ลูกผสมชาร์
โรเลส์จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร น ้าหนักประมาณ 350 
กก./ตัว มูลค่า 36,400 บาท/ตัว มาเลี้ยงขุนเป็นระยะเวลาประมาณ 12 เดือน โดยใช้อาหารข้นส าเร็จรูปเป็น
หลักในอัตรา 5 กก./วัน (ราคา 8 บาท/กก.) จากมันส าปะหลังและข้าวโพด ซึ่งเป็นวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ใน
พ้ืนที่ โดยมีสหกรณ์ในท้องถิ่นเป็นผู้จัดหา นอกจากนี้ยังเสริมด้วยอาหารหยาบ ได้แก่ หญ้าสด ที่มีการจัดเตรียม
จากแปลงหญ้าของตนเอง ในอัตรา 30 กก./วัน เสริมด้วยแร่ธาตุก้อน นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการจัดการ
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ทางด้านสุขศาสตร์สัตว์ ได้แก่ การถ่ายพยาธิ การท าวัคซีนแก่โค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จนกระทั่งโคมีน ้าหนัก
มากกว่า 600 กก./ตัว จึงจ าหน่ายเป็นโคมีชีวิต ให้แก่สหกรณ์ซ่ึงท าหน้าที่เป็นผู้แปรรูปและการตลาด (กลางน ้า
และปลายน ้า) 

ส าหรับโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโค
ทั้งสิ้น 69,652.15 บาท/ตัว โดยแบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนคงที่ 2,047.26 บาท/ตัว (ร้อยละ 2.94 ของต้นทุน
ทั้งหมด) ซึ่งประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน และค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน โดยเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดทั้งสิ้น และ 2) ต้นทุนผันแปร 67,604.89 บาท/ตัว (ร้อยละ 97.06 
ของต้นทุนทั้งหมด) โดยรายการต้นทุนผันแปรที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ค่าพันธุ์โครุ่น ค่าอาหารข้น และค่าอาหาร
หยาบ โดยคิดเป็นร้อยละ 52.26  20.67 และ 15.51 ของต้นทุนทั้งหมด ตามล าดับ ซึ่งเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด 
54,532.50 บาท/ตัว และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 15,119.65 บาท/ตัว ซึ่งการประมาณการผลตอบแทนโคขุน
ค านวณจากน ้าหนักโคขุนมีชีวิต และราคาโคมีชีวิต ตามที่สหกรณ์รับซื้อตามคุณภาพ ซึ่งหนัก 675 กก./ตัว 
ราคา 110 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่า 74,250.00 บาท และยังมีรายได้จากการจ าหน่ายมูลโค 500.00 บาท/ตัว  
ท าให้มีรายได้ทั้งสิ ้น 74,709.50 บาท/ตัว ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้เหนือต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะมีก าไร 
5,097.85 บาท/ตัว (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 7.32) และหากพิจารณาเฉพาะต้นทุนที่เกษตรกร
ได้จ่ายออกไปเป็นเงินสดเท่านั ้น เกษตรกรจะมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 20 ,217.50 บาท/ตัว (อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 29.03) (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
หน่วย: บาท/ตัว/รอบการผลิต 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที ่ - 2,047.26 2,047.26 2.94 
   1. ค่าเสื่อมโรงเรือนและรั้ว - 575.00 575.00 0.83 
   2. ค่าเสื่อมอุปกรณ ์ - 992.50 992.50 1.42 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - 250.00 250.00 0.36 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 229.76 229.76 0.33 
ต้นทุนผันแปร 54,532.50 13,072.39 67,604.89 97.06 
   1. ค่าอาหารข้น 14,400.00 - 14,400.00 20.67 
   2. ค่าอาหารหยาบ - 10,800.00 10,800.00 15.51 
   3. ค่าอาหารเสรมิ 192.50 - 192.50 0.28 
   4. ค่าเวชภัณฑ ์ 250.00 - 250.00 0.36 
   5. ค่าสาธารณูปโภค 540.00 - 540.00 0.78 
   6. ค่าขนส่ง 2,000.00 - 2,000.00 2.87 
   7. ค่าแรงงาน - 2,272.39 2,272.39 3.26 
   8. ค่าซ่อมแซม 750.00 - 750.00 1.08 
   9. ค่าพันธุ์โครุ่น 36,400.00 - 36,400.00 52.26 
ต้นทุนรวม 54,532.50 15,119.65 69,652.15 100.00 

รายได้รวม 74,750.00 - 74,750.00 107.32 
รายได้จากการจ าหน่ายโคขุน 74,250.00 - 74,250.00 106.60 
รายได้อื่นๆ 500.00 - 500.00 0.72 
   จ าหน่ายมูลโค 500.00 - 500.00 0.72 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   20,217.50 29.03 
รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   5,097.85 7.32 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

2.2 โซ่ท่ี 2 การรวบรวมโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 
เนื่องจากสหกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการแปรรูป มีเงื่อนไขในการรับซื้อ ที่เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่า

ขนส่งจากฟาร์มมายังโรงฆ่า ผู้น าเกษตรกรจึงท าหน้าที่รวบรวมโคเนื้อขุนลูกผสมเลือดยุโรปจากเกษตรกรใน 
อ.ปัว ไปยังโรงฆ่าคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 350 กม. โดยมีต้นทุนที่
ส าคัญ ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ใบเคลื่อนย้าย เป็นต้น)  จ านวน 1,000 300 และ 150 
บาท/ตัว ตามล าดับ โดยกิจกรรมนี้ไม่ได้รวมมูลค่าของโค เนื่องจากผู้รวบรวมไม่ได้ลงทุนในตัวโค และมีรายรับ
จากการค่าเหมาจ่ายการด าเนินการขนส่งจากเกษตรกร 2,000 บาท/ตัว ผู ้ท าหน้าที ่รวบรวมจึงมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 37.93 (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางท่ี 4.15 ต้นทุนผลตอบแทนการรวบรวมโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป  

 หน่วย: บาท/ตัว 
รายการ ต้นทุน ร้อยละ 

ต้นทุน   
1. ค่าแรงงาน 300.00 20.69 
2. ค่าขนส่งจากฟาร์มเกษตรกรไปยังโรงฆ่า 1,000.00 68.97 
3. ค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ใบเคลื่อนย้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการขนส่ง เป็นต้น) 150.00 10.34 

ต้นทุนรวม 1,450.00 100.00 
รายได้  2,000.00 137.93 

ก าไร 550.00 37.93 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: กิจกรรมนี้ค านวณโดยไม่ได้รวมมูลค่าของโค เนื่องจากผู้รวบรวมไม่ได้ลงทุนในตัวโค 

 
2.3 โซ่ท่ี 3 การแปรรูปโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 

การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า ท าหน้าที่โดยผู้ประกอบการ/สหกรณ์การเกษตร (เช่น สหกรณ์เครือข่าย
โคเนื้อ จ ากัด สหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ จ ากัด) โดยการรับซื้อจากเกษตรกรตามน ้าหนักและคุณภาพ มาท าการ
ฆ่า ช าแหละในโรงฆ่ามาตรฐาน (เช่น โรงฆ่าคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงฆ่า
สหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ จ ากัด จังหวัดพะเยา เป็นต้น) บ่มซาก 7-14 วัน ก่อนการประเมินคุณภาพซากและ
ก าหนดราคารับซื้อโคขุนจากซากเย็น มีค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าโค 74,250.00 บาท และค่าจ้างฆ่า (แบบ
เหมาจ่าย) 2,000.00 บาท/ตัว โดยผู้ประกอบการจะมีรายได้จากการจ าหน่ายซากโค น ้าหนักซาก 391.50 กก. 
คุณภาพซากเฉลี่ย 1.5 ราคา 200 บาท/กก. มูลค่า 78,300.00 บาท/ตัว และยังมีรายได้จากการจ าหน่ายผล
พลอยได้ (เครื่องใน หัว หนัง เขา) ขายเหมา 3,500 บาท/ชุด คิดเป็นมูลค่ารวม 81,800.00 บาท/ตัว (ตารางที่ 4.16)  

ตารางท่ี 4.16 ต้นทุนผลตอบแทนการแปรรูปโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป  

 หน่วย: บาท/ตัว 

รายการ ต้นทุน ร้อยละ 
ต้นทุน   

1. ค่าโค 74,250.00 97.38 
2. ค่าจ้างฆ่า (แบบเหมาจา่ย) 2,000.00 2.62 

ต้นทุนรวม 76,250.00 100.00 
รายได้รวม  81,800.00 107.28 

1. รายไดจ้ากการขายซากโค 78,300.00 102.69 
2. รายไดจ้ากการขายผลพลอยได้ (เครื่องใน หัว หนัง เขา) 3,500.00 4.59 

ก าไร 5,550.00 7.28 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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2.4 โซ่ท่ี 4 การตลาดโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 
การตลาดโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป เนื้อโคที่ได้จะเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ เนื้อมีความ

นุ่ม มีลักษณะจ าเพาะเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดระดับบนซึ่งจัดเป็นตลาด niche market 
ประกอบกับในกระบวนการผลิตและแปรรูปโคลูกผสมเลือดยุโรปตามมาตรฐาน GAP และ GMP ที่ท าให้เกิด
ความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค  

การตลาดโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปด าเนินการโดยผู้ประกอบการ/สหกรณ์ที่ท าหน้าที่แปรรูป (เช่น 
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด สหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ จ ากัด) ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปซากโคที่ผ่านการบ่มซาก 
7-14 วัน โดยจ าหน่ายเป็นชิ้นส่วนตัดแต่งเพื่อการตลาดในห้างสรรพสินค้า Modern trade และตัวแทน
จ าหน่าย บูทเชอร์ช้อป ในภาคเหนือและกรุงเทพ โดยสหกรณ์ท าหน้าที่เป็นผู้จ าหน่าย โดยจะท าการตัดแต่ง
เป็นชิ้นส่วนเนื้อโค 29 รายการตามหลักสากล มูลค่าชิ้นส่วนรวม 95 ,055 บาทต่อซาก โดยมีต้นทุนในกิจกรรม
การตลาดทั้งสิ ้น 82,451.85 บาทต่อตัว ดังนั้นผู้จ าหน่ายโคขุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 
15.29 (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ,.2562) 

 

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและการ
จัดการที่เหมาะสม  

1. โซ่อุปทานโคเนื้อพื้นเมือง 
1.1 สภาพปัญหาและอุปสรรคของการผลิตและการตลาดโคเนื้อพื้นเมือง 

1) ปัญหาการผลิต 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองจาก

การประชุมกลุ่มย่อย และการใช้แบบสัมภาษณ์ (ตารางท่ี 4.17) พบว่า ปัญหาการผลิตที่ส าคัญที่สุด ได้แก่  
1.1) ปัญหาอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคมีไม่เพียงพอ เนื่องจากอาหารจากธรรมชาติมีน้อยลงจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้อาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติยังมีคุณค่า/โภชนะท่ีไม่เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของโค รวมทั้งยังขาดพ้ืนที่ปลูกหญ้า  

1.2) ปัญหาความเสี ่ยงจากอุบัติเหตุ/สัตว์ป่า เนื ่องจากลักษณะการเลี ้ยงโคพื ้นเมืองของ
เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ที่มีลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยป่าแต่ฤดูแล้งจูงมาเลี้ยงในหมู่บ้านจึงท าให้มีปัญหาสัตว์
ป่าท าร้าย รวมทั้งโคพลัดตกเขา ที่ท าให้เกิดการสูญเสียโค  

1.3) ปัญหาด้านโรค/สุขศาสตร์สัตว์ เช่น พยาธิ โรคปากเท้าเปื่อย แท้ง เป็นต้น  
1.4) ปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ที่ใช้เลี้ยงโคถูกจ ากัด ในเรื่องมาตรา 64 และ 65 และโคหาย  
1.5) ปัญหาด้านสายพันธุ์โค ที่ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง และใช้พ่อพันธุ์

คุมฝูง ลูกโคท่ีได้จึงอาจไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ต้องใช้เวลาเลี้ยงนาน และไม่สามารถเลือกพ่อพันธุ์ได้   
1.6) ปัญหาในด้านปัจจัยการผลิตอื่นๆ ได้แก่ แรงงานในการเลี้ยงโคไม่เพียงพอ การใช้องค์

ความรู้เดิมในการผลิต รวมทั้งโคพ่อพันธุ์มีจ านวนน้อย  
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ตารางท่ี 4.17 ปัญหาด้านการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ปัญหาการผลิต 
บ้านกิ่วน ้า บ้านหนองแดง บ้านน ้าปูน บ้านปางชา้ง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สายพันธุ ์           
โคพ่อพันธุ์ไม่สมบูรณ์ 1 20.00 - - - - - - 1 3.13 
โคพ่อพันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์พื้นเมือง 
ผลิตลูกไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 
จึงขายได้ราคาต ่า - - - - - - 2 10.53 2 6.25 
ขาดโคพ่อพันธุ์ที่ด ี - - 1 50.00 - - 1 5.26 2 6.25 
ใช้เวลาเลีย้งนาน แตข่ายได้ราคาต ่า - - - - - - 1 5.26 1 3.13 
ไม่สามารถเลือกโคพ่อพันธุ์ได้ - - - - - - 2 10.53 2 6.25 
ต้องการปรับเปลี่ยนสายพันธุ ์ 1 20.00 1 50.00 - - - - 2 6.25 

2. อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโค           
อาหารไม่เพียงพอ 1 20.00 1 50.00 2 33.33 12 63.16 16 50.00 
อาหารตามธรรมชาติมีโภชนะไม่
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของโค - - - - - - 2 10.53 2 6.25 
ไม่มีพื้นที่ปลูกหญ้า  1 20.00 - - - - 1 5.26 2 6.25 

3. ปัจจัยการผลิตอื่นๆ           
แรงงานไม่เพียงพอ 1 20.00 - - - - - - 1 3.13 
ใช้องค์ความรู้เดิมในการผลิต - - - - - - 1 5.26 1 3.13 
พ่อพันธุ์ไม่เพียงพอ - - - - - - 1 5.26 1 3.13 
โคมีจ านวนน้อย - - - - - - 1 5.26 1 3.13 

4. โรค/สุขศาสตร์สัตว์           
โรคปากเท้าเปื่อย 2 40.00 - - - - - - 2 6.25 
มีพยาธ ิ 2 40.00 - - - - 2 10.53 4 12.50 
โคผอมโดยไม่ทราบสาเหต ุ 1 20.00 - - - - - - 1 3.13 
โคตายโดยไม่ทราบสาเหต ุ 1 20.00 - - - - - - 1 3.13 
แท้ง - - - - - - 2 10.53 2 6.25 
น ้าตาไหล - - - - - - 1 5.26 1 3.13 
หนอง - - - - - - 1 5.26 1 3.13 
วัณโรค - - - - - - 1 5.26 1 3.13 
โรคลัมปีสกิน - - 1 50.00 - - - - 1 3.13 

5. ความเส่ียงจากอุบัติเหตุ/สัตว์ปา่           
สัตว์ป่าท าร้าย 2 40.00 - - 4 66.67 5 26.32 11 34.38 
โคพลัดตกเขา - - - - 3 50.00 3 15.79 6 18.75 

6. อื่นๆ           
พื้นที่ที่ใช้เลี้ยงโคถูกจ ากัด ใน
เร่ืองมาตรา 64,65  2 40.00 - - - - 1 5.26 3 9.38 
โคหาย 1 20.00 - - - - - - 1 3.13 

รวม 5  2  6  19  32  
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2) ปัญหาการตลาด 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาด้านการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองจาก

การประชุมกลุ่มย่อย และการใช้แบบสัมภาษณ์ (ตารางท่ี 4.18) พบว่า ปัญหาการตลาดที่ส าคัญที่สุด ได้แก่  
2.1) ปัญหาราคาโคมีชีวิต ที่มีราคาต ่าและไม่แน่นอน  
2.2) ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง ที่แม้ในจังหวัดน่านจะมีตลาดนัดโค-กระบือทั้งสิ้น 5 แห่ง 

แต่อยู่ห่างไกลจากอ าเภอแม่จริม และอ าเภอสันติสุข กว่า 60 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางกว่า 1 
ชั่วโมง อีกท้ังยังขาดยานพาหนะในการขนส่งโค  

2.3) ปัญหาด้านระบบการซื้อขายที่ไม่มีความแน่นอน ไม่ทราบราคากลาง  
2.4) ยังขาดผู้รวบรวมโคในท้องถิ่น  

ตารางท่ี 4.18 ปัญหาด้านการตลาดโคเนื้อพ้ืนเมืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ปัญหาการผลิต 
บ้านกิ่วน ้า บ้านหนองแดง บ้านน ้าปูน บ้านปางชา้ง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ราคาโคมีชีวิต           
ราคาไม่แน่นอน  1 25.00 - - - - 1 14.29 2 10.53 
ราคาต ่า  2 50.00 1 100.00 7 100.00 1 14.29 11 57.89 
ราคาถูกก าหนดจากพอ่ค้า - - - - - - 1 14.29 1 5.26 

2. จ านวนผู้รวบรวม           
ไม่มีผู้รวบรวม 1 25.00 - - - - 1 14.29 2 10.53 

3. การคมนาคมขนส่ง            
อยู่ไกลจากตลาด 2 50.00 - - - - 1 14.29 3 15.79 
ไม่มียานพาหนะในการขนส่ง - - - - - - 1 14.29 1 5.26 

4. ระบบการซ้ือขาย           
ระบบการซ้ือขายไม่แน่นอน 1 25.00 - - - - 1 14.29 2 10.53 
ไม่ทราบราคากลาง - - - - - - 1 14.29 1 5.26 
ไม่มีทางเลือกในการขาย - - - - - - 1 14.29 1 5.26 
ต้องซ้ือขายผ่านพอ่ค้าคนกลาง - - - - - - 1 14.29 1 5.26 

รวม 4  1  7  7  13  
 
1.2 แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและการ

จัดการที่เหมาะสม 
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองก าลังเผชิญอยู่ สามารถน ามาออกแบบ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นกิจกรรมแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและ
ชุมชนที่สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานพี่เลี้ยงและโครงการวิจัยฯ ร่วมกัน กิจกรรมการพัฒนาแยกวิเคราะห์
ได้ดังต่อไปนี้ (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19 แนวทางการพัฒนาการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมือง 

สภาพปัญหา วิธีการ intervention ผู้รับผิดชอบ ต้นทุนการ intervention 

1. อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโค
มีไมเ่พียงพอ นอกจากน้ี
อาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ยังมีคุณค่า/โภชนะท่ีไม่
เพียงพอต่อการเจรญิเติบโต
ของโค รวมทั้งยังขาดพื้นท่ี
ปลูกหญ้า 

การเพิ ่มปริมาณพืชอาหาร
สัตว์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ
กับการเลี ้ยงโค (พื ้นเมือง) 
ของชุมชน โดยการจัดท า 
โครงการ “ส่งเสรมิการปลูก
หญ้าเพื่อการเลี้ยงโค” 
(ด าเนินการแล้วในหมู่บ้าน
กิ่วน ้า และหมู่บ้านปางช้าง) 

โครงการวิจัยฯ ร่วมกับ
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด
น่าน 

ค่าใช้จ่ายของโครงการทั ้งสิ้น 
36,717.50 บาท แบ่งเป็น  

- ค่าเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ และ
ค่าขนส่ง 34,492.50 บาท 

- ค่าป้ายไวนิล 225 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน

ในพื้นที่ 2,000 บาท 

2) ปัญหาด้านโรค/สุข
ศาสตร์สตัว์ เช่น พยาธิ โรค
ปากเท้าเปื่อย แท้ง เป็นต้น 

การจัดการสุขศาสตร์สตัว์
ด้วยการจดัตั้งกองทุน
เวชภัณฑส์ัตว์ เพื่อเป็นการ
ดูแลสุขภาพโค (ด าเนินการ
แล้วในหมู่บ้านน ้าปูน 
หมู่บ้านกิ่วน ้า และหมู่บ้าน
ปางช้าง) 

โครงการวิจัยฯ ร่วมกับ
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด
น่าน 

ค่าใช้จ่ายของโครงการทั ้งสิ้น 
34,000 บาท แบ่งเป็น  

- ค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์ 
30,000 บาท (10,000 บาท/
หมู่บ้าน ด าเนินการใน 3 
หมู่บ้าน) 

- ค่าด าเนินการของเจ้าหนา้ที่ 
และค่ายานพาหนะ 4,000 บาท 

 

1.3 ผลการด าเนินการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมือง 
1.3.1 การเพ่ิมปริมาณพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับการเลี้ยงโค (พ้ืนเมือง) ของชุมชน โดย

การจัดท าโครงการ “ส่งเสริมการปลูกหญ้าเพ่ือการเลี้ยงโค” ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1) ส ารวจพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร ในการจัดท าแปลงหญ้า ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
2) การให้ความรู้ในการจัดการแปลงปลูกหญ้า/การใช้ประโยชน์แปลงหญ้าเพ่ือเป็นพืชอาหารสัตว์ 
3) ติดตามตรวจเยี่ยมแปลง การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ (เช่น ความสมบูรณ์

ของลูกโค/โครุ่น เป็นต้น /เมื่อเทียบกับ การไม่มีการปลูกหญ้าเสริมแก่โค) และประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ด าเนินการส่งเสริมการปลูกหญ้าเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มี

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 ราย จาก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ เกษตรกรในหมู่บ้านกิ่วน ้า ต าบลหนองแดง 
อ าเภอแม่จริม หมู่บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประมาณการพ้ืนที่ปลูกแปลงหญ้า 272 
ไร่ ซึ่งจากการติดตามความคืบหน้าภายหลังจากการปลูกหญ้ารูซี่ พบว่า ในการด าเนินการปลูกแปลงหญ้าต้อง
อาศัยสภาพดินฟ้าอากาศร่วมด้วย ซึ่งในฤดูฝนที่ผ่านมา ในพ้ืนที่จังหวัดน่านประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง เมล็ดพันธุ์
หญ้าจึงขาดน ้า รวมทั้งยังถูกนกจิกกินเมล็ดพันธุ์หญ้า เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้วิธีการหว่าน
เมล็ดพันธุ์หญ้า โดยไม่ได้กลบ ส่งผลให้ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับแตกต่างผลผลิตที่ควรจะเป็น คือ 2,500 กก./ไร่ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการองค์ความรู้ในการปลูกแปลงหญ้า ซึ่งประมาณการผลผลิตหญ้ารูซี่ในระยะ 5 
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เดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน-ตุลาคม) ผลผลิตหญ้ารูซี่ 1,875 กก./ไร่ ดังนั้นประมาณการผลผลิตทั้งหมด 510,000 
กก./ปี ส าหรับการเลี้ยงโค 1,200 ตัว โดยเฉลี่ยแล้วสามารถใช้เลี้ยงโคพ้ืนเมืองได้ 425 กก./ตัว (มูลค่าหญ้าสด 
1 บาท/กก.) ดังนั้นจึงสามารถลดค่าอาหารหยาบลงได้ 425 บาท/ตัว/ปี ส าหรับการผลิตลูกโค ก่อนมีโครงการ 
มูลค่าอาหารหยาบคิดเป็น 1,050.00 บาท/ตัว หลังมีโครงการลดลงเป็น 625.00 บาท/ตัว (ตารางผนวกที่ ช1) 
และส าหรับการผลิตโคขุน ก่อนมีโครงการ มูลค่าอาหารหยาบคิดเป็น 7,213.39 บาท/ตัว หลังมีโครงการลดลง
เป็น 6,150.89 บาท/ตัว (ตารางผนวกที่ ช2) นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณอาหารหยาบที่มีโภชนะอาหารสูงกว่า
พืชอาหารตามธรรมชาติจากป่า ยังส่งผลดีต่อเรื่องความเจริญเติบโต และความสมบูรณ์ของโคอีกด้วย 

  

  

  
ภาพที่ 4.1 การจัดการแปลงหญ้ารูซี่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บ้านปางช้าง ต.พงษ์ อ.สันติสุข 
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ภาพที่ 4.2 การจัดการแปลงหญ้ารูซี่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บ้านกิ่วน ้า ต.หนองแดง อ.แม่จริม 

 

1.3.2 กองทุนเวชภัณฑ์สัตว์ กิจกรรมนี้ได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยได้
ด าเนินการจัดหาเวชภัณฑ์สัตว์ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา แก่หมู่บ้านน ้าปูน หมู่บ้านกิ่วน ้า และ
หมู่บ้านปางช้าง โดยมีมูลค่าของเวชภัณฑ์ กองทุนละ 10,000 บาท เพ่ือจัดหาเวชภัณฑ์ 4 กลุ่ม ที่มีความจ าเป็น
ส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งมีรายละเอียดของกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์  
1.1) เพื่อจัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์ในราคาที่ต ่ากว่าท้องตลาด และอ านวยความสะดวกแก่

เกษตรกรในพ้ืนที่ 
1.2) เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขศาสตร์สัตว์และการป้องกันโรค  
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1.3) ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์และพึ่งพาตนเองในการพัฒนาสุขศาสตร์สัตว์และการ
ป้องกันโรค 

2) ผู้รับผิดชอบและหน้าที่ 
2.1) ผู้ดูแลกองทุน ได้แก่ ผู้น าชุมชน/ผู้น าเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  
2.2) หน้าที่ในการจ าหน่ายและจัดหาเวชภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ มาทดแทน/เพิ่มเติม และ

ก าหนดราคาขายเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงและบริการชุมชน 
3) กลุ่มของเวชภัณฑ์ 

3.1) ยาถ่ายพยาธิ (ยาถ่ายพยาธิภายใน ชนิดเม็ด รินตัล โบลัส600 จ านวน 1 กระปุก, ยา
ถ่ายพยาธิภายใน ชนิดน ้า Abentel จ านวน 3 แพ็ค, ยาถ่ายพยาธิภายใน+ภายนอก ชนิดฉีด Ivermec ขนาด
บรรจุขวดละ 100 ซีซี จ านวน 3 ขวด) 

3.2) ยารักษาโรคทั่วไป (ยารักษาอาการ ไข้ ลดปวด Butasyl ขนาดบรรจุขวดละ 100 ซีซี 
จ านวน 4 ขวด, ยารักษาอาการ อักเสบ Pendistrep L.A. ขนาดบรรจุขวดละ 100 ซีซี จ านวน 4 ขวด, ยา
รักษาโรคท้องร่วง และปอดบวม Enro-150 ขนาดบรรจุขวดละ 100 ซีซี จ านวน 3 ขวด) 

3.3) แร่ธาตุ และยาบ ารุง (ชนิดฉีด Biocatalin ขนาดบรรจุ ขวด 100 ซีซี จ านวน 3 ขวด, 
แร่ธาตุก้อนๆ ละ 2 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 12 ก้อน /กล่อง จ านวน 4 กล่อง, ธาตุเหล็ก ชนิดฉีด ขนาดบรรจุขวด
ละ 100 ซีซี จ านวน 2 ขวด) 

3.4) วัคซีน เวชภัณฑ์ที่ส านักงานปศุสัตว์ใช้งบประมาณของส านักงานเพ่ือสบทบกองทุนตาม
ปริมาณการเลี้ยงของแต่ละชุมชน 

กิจกรรมดังกล่าว การก าหนดราคาเวชภัณฑ์ที่ต ่ากว่าท้องตลาดร้อยละ 10 ท าให้ค่าเกษตรกรมี
ค่าเวชภัณฑ์ลดลง ส าหรับการผลิตลูกโค ก่อนมีโครงการ มูลค่าเวชภัณฑ์คิดเป็น 151.29 บาท/ตัว หลังมี
โครงการลดลงเป็น 136.16 บาท/ตัว (ตารางผนวกที่ ช1) และส าหรับการผลิตโคขุน ก่อนมีโครงการ มูลค่า
เวชภัณฑ์คิดเป็น 378.21 บาท/ตัว หลังมีโครงการลดลงเป็น 340.39 บาท/ตัว (ตารางผนวกท่ี ช2 ) ซึ่งกิจกรรม
นี้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังส่งผลต่อสุขศาสตร์สัตว์ที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้โคมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการผสมติด/อัตราการให้ลูกของโคเพ่ิมขึ้นด้วย 

  
ภาพที่ 4.3 การมอบกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บ้านกิ่วน ้า ต.หนองแดง อ.แม่จริม 
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ภาพที่ 4.4 การมอบกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บ้านปางช้าง ต.พงษ์ อ.สันติสุข 

 

 
ภาพที่ 4.5 การมอบกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บ้านน ้าปูน ต.น ้าพาง อ.แม่จริม 
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1.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจจากโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อ
พื้นเมืองของชุมชน 

1.4.1 โซท่ี 1 การผลิต 
1) ก่อนมีโครงการ จากขนาดฝูงโคของชุมชน จ านวน 1,200 ตัว ซึ่งเป็นโคแม่พันธุ์ จ านวน 

572 แม่ โดยมีอัตราการให้ลูกร้อยละ 50 จึงมีฝูงลูกโคอายุไม่ เกิน 1 ปี จ านวน 286 ตัว และมีโคขุน ตลอดจน
โครุ่นที่เตรียมเข้าสู่ระยะขุนรวมทั้งสิ้น 176 ตัว (โดยรายละเอียดโครงสร้างต้นทุน ผลตอบแทนการผลิต ได้
แสดงในตารางที่ 4.9 แล้ว) จากฐานการผลิตดังกล่าว ชุมชนมีต้นทุนการผลิตรวม 6,315,523.95 บาท (แต่ทั้งนี้
โคแม่พันธุ์บางส่วน เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากโครงการภาครัฐ เช่น โครงการธนาคารโค กระบือ เป็นต้น 
คิดเป็นร้อยละ 11.18 ของจ านวนโคแม่พันธุ์ หรือจ านวน 63 แม่ มูลค่า 25,000 บาท/แม่ จึงเป็นต้นทุนของ
ภาครัฐ 1,575,000.00 บาท และเป็นต้นทุนที่เกษตรกรแบกรับเอง 4,740,523.95 บาท) และมีรายได้ทั้งสิ้น 
6,865,559.14 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น รายได้จากการจ าหน่ายโคพื้นเมืองขุน 4 ,434,550.56 บาท และรายได้
จากลูกโค 2,431,008.58 บาท ชุมชนมีก าไรจากการผลิตโคเนื้อพื้นเมือง 550,035.19 บาท ดังนั้นจะมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 8.71 (ตารางท่ี 4.20) 

2) หลังมีโครงการ จากการ intervention ของโครงการวิจัยฯ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการปลูก
หญ้าเพื่อการเลี้ยงโค และการจัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์ โดยมีต้นทุนของการ intervention ของโครงการวิจัย
ฯ ทั้งสิ้น 70,717.50 บาท ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโซ่การผลิต ดังนี้ 

- อัตราการให้ลูกของโคแม่พันธุ์เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 ส่งผลท าให้เพ่ิมลูก
โคอายุไม่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นจาก 286 ตัว เป็น 343 ตัว และจ านวนโคขุน ตลอดจนโครุ่นที่เตรียมเข้าสู่ระยะขุน
รวมทั้งสิ้นจาก 176 ตัว เพิ่มข้ึนเป็น 211 ตัว 

- มูลค่าอาหารหยาบในการผลิตลูกโคลดลงจาก 1,050.00 บาท/ตัว เป็น 625.00 บาท/
ตัว และจาก 7,213.39 บาท/ตัว เป็น 6,150.89 บาท/ตัว ส าหรับการผลิตโคขุน 

- มูลค่าเวชภัณฑ์สัตว์ในการผลิตลูกโคลดลงจาก 151.29 บาท/ตัว เป็น 136.16 บาท/ตัว 
และจาก 378.21 บาท/ตัว เป็น 340.39 บาท/ตัว ส าหรับการผลิตโคขุน 

นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนการสนับสนุนผ่านโครงการภาครัฐที ่มีก่อนหน้านี ้แล้วทั ้งสิ้น 
1,575,000.00 บาท 

ด ังน ั ้นการประมาณการหล ังม ีโครงการ ส ่งผลให ้ช ุมชนม ีต ้นท ุนการผล ิตรวม  
6,952,115.41 บาท และมีรายได้ทั้งสิ ้น 8,233,631.71 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น รายได้จากการจ าหน่ายโค
พื้นเมืองขุน 5,316,421.41 บาท และรายได้จากลูกโค 2,917,210.30 บาท ชุมชนมีก าไรจากการเลี้ยงโคเนื้อ
พ้ืนเมือง 1,281,516.30 บาท ดังนั้นจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 18.43 

1.4.2 โซ่ท่ี 2 การรวบรวม 
1) ก่อนมีโครงการ ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกิจกรรมการรวบรวมโคขุนมีชีวิต 

176 ตัว และลูกโค 143 รวมทั้งสิ้น 319 ตัว คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 6,033,679.85 บาท โดยรวบรวมโค
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พื้นเมืองมีชีวิตในราคา 83 บาท/กก. แล้วน าไปจ าหน่ายต่อในลักษณะขายส่งด้วยราคา 90 บาท/กก. ร ายได้
ของผู้ชุมชนคิดเป็นมูลค่า 6,126,565.50 บาท กิจกรรมการรวบรวมโคมีชีวิตนี้มีก าไร 92 ,885.65 บาท โดยมี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 1.54 

2) หลังมีโครงการ ส าหรับกิจกรรมนี้ ได้จัดท าแผนการตลาดเพ่ือการรวบรวมข้อมูลจ านวนโค
เนื้อที่คาดว่าจะจ าหน่าย ระยะเวลา (ปฏิทินของการจ าหน่าย) เพื่อให้ชุมชนวางแผนการจ าหน่ายให้แก่ผู้
รวบรวมในท้องถิ่น และผู้รวบรวมภายนอกอย่างเป็นระบบ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด
โครงการ ทั้งนี้ปริมาณโคเนื้อส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในโซ่ที่ 1 การผลิต (โคขุน 
211 ตัว และลูกโค 171 ตัว รวมทั้งสิ ้น 382 ตัว) จากการที่มีฐานของจ านวนโคเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคือ สามารถรวบรวมโคได้จ านวนมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้ต ่าลง ดังนี้ 

- การรวบรวมลูกโค ก่อนมีโครงการ รวบรวมลูกโค 4-5 ตัว/เที่ยว ค่าโลจิสติกส์เฉลี่ย 
775.00 บาท/ตัว หลังมีโครงการ รวบรวมลูกโค 5-6 ตัว/เที่ยว 620.00 บาท/ตัว (ตารางผนวกท่ี ช3) 

- การรวบรวมโคขุน ก่อนมีโครงการ รวบรวมโคขุน 2-3 ตัว/เที่ยว ค่าโลจิสติกส์เฉลี่ย 
1,550.00 บาท/ตัว หลังมีโครงการ รวบรวมโคขุน 3-4 ตัว/เที่ยว 1,033.33 บาท/ตัว (ตารางผนวกท่ี ช4) 

ท าให้ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกิจกรรมการรวบรวมโคมีชีวิต คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ ้น 7,093,979.87 บาท โดยรวบรวมโคพื้นเมืองมีชีวิตในราคา 83 บาท/กก. แล้วน าไปจ าหน่ายต่อใน
ลักษณะขายส่งด้วยราคา 90 บาท/กก. รายได้ของผู้ชุมชนคิดเป็นมูลค่า 7 ,340,884.20 บาท กิจกรรมการ
รวบรวมโคมีชีวิตนี้มีก าไร 246,904.33 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 3.48 

1.4.3 โซ่ท่ี 3 การตลาด 
1) ก่อนมีโครงการ ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกิจกรรมการตลาดโคมีชีวิต 319 

ตัว คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 6,386,440.50 บาท โดยการรับซื้อโคพื้นเมืองมีชีวิตในราคา 90 บาท/กก. 
แล้วน าไปจ าหน่ายต่อในราคา 95 บาท/กก. รายได้ของผู้ชุมชนคิดเป็นมูลค่า 6 ,466,930.25 บาท กิจกรรม
การตลาดโคมีชีวิตนี้มีก าไร 80,489.75 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 1.26 

2) หลังมีโครงการ ส าหรับกิจกรรมนี้ ได้จัดท าแผนการตลาดเพ่ือการรวบรวมข้อมูลจ านวนโค
เนื้อที่คาดว่าจะจ าหน่าย ระยะเวลา (ปฏิทินของการจ าหน่าย) เพื่อให้ชุมชนวางแผนการจ าหน่ายให้แก่ผู้
รวบรวมในท้องถิ่น และผู้รวบรวมภายนอกอย่างเป็นระบบ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด
โครงการ ทั้งนี้ปริมาณโคเนื้อส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในโซ่ที่ 1 การผลิต จากการที่
มีฐานของจ านวนโคเพ่ิมข้ึน  

- การตลาดลูกโค ก่อนมีโครงการ รวบรวมลูกโค 4-5 ตัว/เที่ยว ค่าการตลาดเฉลี่ย 525.00 
บาท/ตัว หลังมีโครงการ รวบรวมลูกโค 5-6 ตัว/เที่ยว 420.00 บาท/ตัว (ตารางผนวกท่ี ช5) 

- การตลาดโคขุน ก่อนมีโครงการ รวบรวมโคขุน 2-3 ตัว/เที ่ยว ค่าโลจิสติกส์เฉลี่ย 
1,050.00 บาท/ตัว หลังมีโครงการ รวบรวมโคขุน 3-4 ตัว/เที่ยว 700.00 บาท/ตัว (ตารางผนวกท่ี ช6) 
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ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกิจกรรมการตลาดโคมีชีวิต 382 ตัว คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 7,560,404.20 บาท โดยการรับซื้อโคพื้นเมืองมีชีวิตในราคา 90 บาท/กก. แล้วน าไป
จ าหน่ายต่อในราคา 97 บาท/กก. เนื่องจากโคมีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงขายได้ราคาสูงขึ้น รายได้ของผู้ชุมชน
คิดเป็นมูลค่า 7,911,841.86 บาท กิจกรรมการตลาดโคมีชีวิตนี ้มีก าไร 351,437.66 บาท โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 4.65 

โดยสรุปแล้วอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อพื้นเมือง 
เรียงตามล าดับดังนี้ โซ่ที่ 1 การผลิต มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด ร้อยละ 18.43 รองลงมา ได้แก่ ส่วน
โซ่ที่ 3 การตลาด ร้อยละ 4.65  และโซ่ที่ 2 การรวบรวม ร้อยละ 3.48  

1.4.4 การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจจากโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองของชุมชน 
จากการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมตลอดโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองที่เพิ่มขึ้น

หลังจากมีโครงการวิจัยฯ เกิดจากมูลค่าของลูกโค และโคขุน มูลค่าจากการรวมรวมโคมีชีวิต และมูลค่าเพ่ิม
จากการจ าหน่ายโคมีชีวิตในตลาดนัดและผู้ประกอบการเขียง 1,701,234.15 บาท หรือเพ่ิมร้อยละ 24.17 ของ
ฐานมูลค่าเศรษฐกิจเดิม (ตารางที่ 4.20) โดยโซ่อุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเศรษฐกิจสูงที่สุด ได้แก่ 
โซ่ที่ 1 การผลิตโคเนื้อ ซึ่งมีมูลค่าที่เพ่ิมข้ึน 1,368,072.57 บาท และรองลงมา ได้แก่ โซ่ที่ 3 การตลาด มีมูลค่า
ที่เพ่ิมข้ึน 179,142.91 บาท ส่วนโซ่ที่ 2 มีมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน 154,018.68 บาท  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึง Labor productivity โซ่ที่ 1 การผลิต ซึ่งค านวณจากฐานการ
ผลิตของชุมชนที่มีเกษตรกรทั้งสิ้น 93 ครัวเรือน พบว่า ก่อนมีโครงการวิจัยฯ ครัวเรือนเกษตร 1 ครัวเรือน 
สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ (โคพื ้นเมืองขุนและลูกโค) ได้ 73 ,823.22 บาท/ครัวเรือน และหลังมี
โครงการวิจัยฯ เพิ่มขึ้นเป็น 88,533.67 บาท/ครัวเรือน ที่สะท้อนว่าในโซ่การผลิตนี้มีประสิทธิภาพการผลิต
เพิ่มขึ้น ในขณะที่โซที่ 2 การรวบรวม ก่อนมีโครงการวิจัยฯ ผู้รวบรวม 1 ราย สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
(โคพื้นเมืองขุนและลูกโค) ได้ 1,225,313.10 บาท/ราย และหลังมีโครงการวิจัยฯ เพิ่มขึ้นเป็น 1,468,176.84 
บาท/ราย และในโซ่ที่ 3 การตลาดโคมีชีวิต ก่อนมีโครงการวิจัยฯ ผู้ประกอบการตลาด 1 ราย สามารถสร้าง
มูลค่าผลิตภัณฑ์ (โคพื้นเมืองขุนและลูกโค) ได้ 646 ,693.03 บาท/ราย และหลังมีโครงการวิจัยฯ เพิ่มขึ้นเป็น           
791,184.19 บาท/ราย จะเห็นได้ว่า Labor productivity ในกิจกรรมการรวบรวมมีค่าสูงที่สุด 
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ตารางท่ี 4.20 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประเมินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อพ้ืนเมือง  

หน่วย: บาท/ฝูง 

รายการ/โซ่อุปทาน 
โซ่ที่ 1 โซ่ที่ 2 โซ่ที่ 3 

การเปลีย่นแปลง 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

ต้นทุนรวม   6,315,523.95   6,952,115.41  6,033,679.85 7,093,979.87 6,386,440.50 7,560,404.20 - 
1. มูลค่าการลงทุนรวม1/ 4,740,523.95 5,375,115.41 5,650,054.85 6,769,926.54 6,126,565.50 7,340,884.20 - 

  1.1 มูลค่าการลงทุนโคขุน 3,039,190.64 3,416,951.78 4,434,550.56 5,316,421.41 4,808,548.80 5,764,794.30 - 
  1.2 มูลค่าการลงทุนลูกโค 1,701,333.30 1,889,446.13 1,215,504.29 1,453,505.13 1,318,016.70 1,576,089.90 - 

2. ค่าใช้จ่ายในโซ่อุปทาน - - 383,625.00 324,053.33 259,875.00  219,520.00  - 
2.1 โคขุน - - 272,800.00 218,033.33 184,800.00  147,700.00  - 
2.2 ลูกโค - - 110,825.00 106,020.00 75,075.00  71,820.00  - 

3. ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจยัฯ -  70,717.50  - - - - - 
4. ค่าใช้จ่ายของโครงการภาครัฐอ่ืนๆ  1,575,000.00   1,575,000.00  - - - - - 

รายได ้  6,865,559.14   8,233,631.71  6,126,565.50 7,340,884.20 6,466,930.25 7,911,841.86 - 
รายได้จากวัวขุน  4,434,550.56   5,316,421.41  4,808,548.80 5,764,794.30 5,075,690.40 6,213,167.19 - 
รายได้จากลกูโค  2,431,008.58   2,917,210.30  1,318,016.70 1,576,089.90 1,391,239.85 1,698,674.67 - 

ก าไร  550,035.19   1,281,516.30  92,885.65 246,904.33 80,489.75 351,437.66 - 

ROI (ร้อยละ)  8.71   18.43  1.54 3.48 1.26 4.65 - 

มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนก่อนมโีครงการ 6,865,559.14 - 92,885.65 - 80,489.75 - 7,038,934.54 
มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหลังมีโครงการ - 8,233,631.71 - 246,904.33 - 351,437.66 8,831,973.69 
การเปลีย่นแปลงมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน 1,368,072.57 154,018.68 270,947.91 1,793,039.15 (25.47)2/ 
Labor Productivity  73,823.22   88,533.67  1,225,313.10  1,468,176.84   646,693.03   791,184.19  - 

หมายเหต ุ  1/ มูลค่าการลงทุนรวมในโซ่ที่ 2-3 ได้จากรายได้ในโซ่ก่อนหน้า 
  2/ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเศรษฐกิจgfb, 
ที่มา : จากการค านวณ 
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2. โซ่อุปทานโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 
2.1 สภาพปัญหาและอุปสรรคของการผลิตและการตลาดโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 

1) ปัญหาการผลิต 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือด

ยุโรปจากการใช้แบบสัมภาษณ์ (ตารางท่ี 4.21) พบว่า ปัญหาการผลิตที่ส าคัญที่สุด ได้แก่  
1.1) ปัญหาอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อมีราคาสูง เนื่องจากการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 

เป็นโคที่เลี ้ยงเพื่อตอบสนองต่อตลาดระดับบนที่ต้องการความนุ่มของเนื้อ และมีไขมันแทรก จึงมีความ
จ าเป็นต้องให้อาหารข้นซึ่งมีต้นทุนค่าอาหารข้นเฉลี่ย 9-10 บาท/กก. ซึ่งในระยะขุนเกษตรกรจ าเป็นต้องให้
อาหารข้นในอัตรา 5-6 กก./วัน/ตัว จึงท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง 

1.2) ปัญหาพันธุ์โคมีราคาสูง จึงท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย 
1.3) ปัญหาโรคระบาด เนื่องจากช่วงที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นช่วงที่มีการระบาดของ

โรคลัมปีสกิน จึงท าให้เกษตรกรมีความกังวลถึงผลกระทบของโรคระบาดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โค
ของตนเองได ้

1.4) ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโค ที่อาจจะส่งผลต่อการขยายขนาดของฟาร์มใน
อนาคตได้  

ตารางท่ี 4.21 ปัญหาด้านการผลิตโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ปัญหาการผลิต จ านวน ร้อยละ 

1. อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคมีราคาแพง 4 50.00 
2. พันธุ์โคมีราคาแพง 3 37.50 
3. มีโรคระบาดมาก 2 25.00 
4. แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคไม่เพียงพอ 1 12.50 
ไม่ตอบ 4 50.00 

รวม 8 100.00 

  
2) ปัญหาการตลาด 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาด้านการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือด
ยุโรปจากการใช้แบบสัมภาษณ์ (ตารางท่ี 4.22) พบว่า ปัญหาการตลาดที่ส าคัญท่ีสุด ได้แก่  

2.1) ปัญหาด้านระบบการซื้อขายที่โดยส่วนใหญ่เป็นระบบการการเหมาตัว ไม่ได้เป็นการชั่ง
น ้าหนัก ที่เกษตรกรมองว่าอาจจะไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกร 

2.2) ปัญหาราคาโคมีชีวิต ที่มีราคาต ่าและไม่แน่นอน  
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ตารางท่ี 4.22 ปัญหาด้านการตลาดโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ปัญหาการตลาด จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบการซื้อขายโดยส่วนใหญ่เป็นระบบการเหมาตัว 2 25.00 
2. โคมีชีวิตมีราคาต ่า 1 12.50 
ไม่ตอบ 6 75.00 

รวม 8 100.00 
 

ส่วนที่ 4 แผนธุรกจิและแบบจ าลองธุรกจิโคเนื้อ 

1. แผนธุรกิจโคเนื้อพื้นเมือง 
ศักยภาพการผลิตโคเนื้อซึ่งมีฝูงโคขนาด 1,200 ตัว ผลิตโคเนื้อขุน 176-211 ตัว รวมทั้งการจ าหน่ายลูกโค 

เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจน าไปผลิตโครุ่นและโคขุน ชุมชนได้ร่วมกันวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกับแผนการ
ผลิต และเชื่อมโยงกับผู้รวบรวม และผู้ประกอบการตลาดทั้งภายในและนอกชุมชน แผนธุรกิจโคเนื้อพ้ืนเมือง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 แผนการผลิตโคเนื้อพื้นเมือง 
แผนการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมืองของ 4 ชุมชน ที่เดิมมีปริมาณการเลี้ยง 1,200 ตัว โดยมีเป้าหมายในการผลิตลูกโค 

343 ตัว/ปี (เพิ่มขึ้น 57 ตัว/ปี คิดเป็นมูลค่าเพิ่ม 484,501.71 บาท/ปี) ซึ่งจะท าให้จ านวนโคขุน 211 ตัว/ปี 

(เพิ่มขึ้น 35 ตัว/ปี คิดเป็นมูลค่าเพิ่ม 881,870.85 บาท/ปี) ซึ่งได้จัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อก าหนดเป็นปฏิทิน 

ปริมาณผลผลิตลูกโค และโคขุน ซึ่งสามารถจ าหน่ายได้ 2 ช่วง ได้แก่ ปลายฤดูฝน และปลายฤดูหนาว 

1.2 แผนการตลาดโคเนื้อพื้นเมือง 
 แผนการตลาด ด าเนินการโดยผู้น าชุมชนร่วมกับเยาวชนที่จะเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีฐานข้อมูลการ

ผลิต และมีเครือข่ายผู้ประกอบการ ท าหน้าที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคา ความต้องการซื้อของผู้
รวบรวม ผู้ประกอบการตลาดในตลาดนัดโค-กระบือ เจรจาต่อรองราคา ทั้งนี้การท าหน้าที่การตลาดจะ
จ าหน่ายโคมีชีวิตเป็นล็อตเพื่อประหยัดต้นทุนการขนส่ง และเพิ่มอ านาจการต่อรองด้านราคากับผู้รับซื้อ ซึ่ง
แผนการจ าหน่าย แยกออกเป็น  

1. แผนการจ าหน่ายโคขุน 211 ตัว/ปี (ประมาณ 18 ตัว/เดือน) มูลค่า 25 ,196.31 บาท/ตัว เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,316,421.41 บาท/ปี และลูกโค 171 ตัว/ปี มูลค่า 8,500.03 บาท/ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 2,917,210.30 
บาท/ปี 

2. ผู้ท าหน้าที่รวบรวมโคมีชีวิต มีต้นทุนการรวบรวมโคขุนมีชีวิต คิดเป็นมูลค่า 26,229.64 บาท/ตัว ซ่ึง
ประกอบด้วย ได้แก่ ค่าโค ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 96.06 1.91 0.76 และ 1.27 
ตามล าดับ (ตารางผนวกที่ ซ4) และต้นทุนการรวบรวมลูกโค 9,120.03 บาท/ตัว ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ ค่าโค 
ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 93.20 3.29 1.32 และ 2.19 ตามล าดับ (ตารางผนวก
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ที่ ซ3) ส่วนผู้ท าหน้าที่การตลาดโคมีชีวิต มีต้นทุนการตลาดโคขุนมีชีวิต คิดเป็นมูลค่า 29,446.29 บาท/ตัว ซึ่ง
ประกอบด้วย ได้แก่ ค่าโค ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 97.50 1.19 0.71 และ 0.59 
ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี ซ6) และต้นทุนการตลาดลูกโค 9,636.90 บาท/ตัว ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ ค่าโค ค่า
ขนส่ง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 95.64 2.08 1.25 และ 1.04 ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี ซ
5) ดังนั้น ผู้ที่จะท าหน้าที่รวบรวมโคมีชีวิตและการตลาดควรจะมีความพร้อมในด้านยานพาหนะ แรงงาน และ
เครือข่ายผู้ประกอบการ 

ซ่ึงในการด าเนินกิจกรรมการตลาดโคเนื้อพื้นเมืองนี้ส่วนหนึ่งด าเนินการโดยเกษตรกรผู้น าในท้องถิ่น 
และบางส่วนด าเนินการโดยเยาวชน (ร้อยละ 14.66 ของจ านวนโค) ดังนั้นในกิจกรรมการตลาดซึ่งมีก าไรรวม
ทั้งสิ้น 351,437.66 บาท แบ่งออกเป็นก าไรของเยาวชน 60,621.40 บาท และก าไรของชุมชน 290,816.26 
บาท ดังตารางที่ 4.23 

ตารางท่ี 4.23 ต้นทุน รายได้ และก าไรจากการกิจกรรมการตลาดโคเนื้อพ้ืนเมือง 

ผลิตภัณฑ ์
จ านวน 
(ตัว) 

ราคา 
(บาท/ตัว) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนรวม 
(บาท) 

ก าไรรวม (บาท) 

เยาวชน ชุมชน รวม 
โคขุน 211 29,446.29 6,213,167.19  5,912,494.30  55,574.61 245,098.28 300,672.89 
ลูกโค 171 9,933.77 1,698,674.67  1,647,909.90  5,046.79 45,717.98 50,764.77 
รวม 382 - 7,911,841.86  7,560,404.20  60,621.40 290,816.26 351,437.66 

 

1.3 เงื่อนไขความส าเร็จของแผนธุรกิจ 
1. ชุมชนสามารถผลิตผลผลิตโคขุน และลูกโค และสามารถรวมกลุ่มกันท าการตลาด และก าหนด

ช่วงเวลาการขายร่วมกัน 
2. เยาวชนและผู้ประกอบการตลาดโคมีชีวิต สามารถในการบริหารจัดการการตลาดภายใต้วิกฤติโค

วิด-19 ตลอดจนสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการตลาดอื่นๆ (ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2564 ผู้ประกอบการตลาด
เผชิญปัญหาการปิดตลาดนัดโค-กระบือ ซึ่งในจังหวัดน่านมี 5 แห่ง) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการบริโภค
เป็นไปตามกลไกการตลาดปกต ิ

3. เยาวชนและผู้น าชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด โดยเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ 
กับผู้รับซื้อ หรือผู้รวบรวมโคมีชีวิตภายนอก 

 
2. แบบจ าลองธุรกิจโคเนื้อพื้นเมือง (Business Model Canvas) 

2.1 ลูกค้า (Customer Segments-CS) ผู้ซื้อโคเนื้อพ้ืนเมือง แบ่งออกเป็น 
- เครือข่ายผู้ประกอบการค้าโคเนื้อในจังหวัด 
- เครือข่ายผู้ประกอบการโรงฆ่าในท้องถิ่น เพ่ือท าการแปรรูปบริโภคภายในท้องถิ่น 
- กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่ซื้อลูกโค/โครุ่นไปเลี้ยงเป็นโคขุน 
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2.2 คุณค่า (Value Propositions-VP) จุดขายของโคเนื้อพื้นเมืองจากจังหวัดน่านที่ท าให้เกิดความ
แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ซื้อ คือ โคพ้ืนเมืองในระบบเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ ที่สร้างอัตลักษณ์
ด้วยรสสัมผัส และคุณค่าโภชนาการของโคพื้นเมืองตามวัฒนธรรมการบริโภคพ้ืนถิ่น 

2.3 ช่องทาง (Channels-CH) ช่องทางในการสื่อสารไปถึงผู้ซื้อ ได้แก่ 
- หน้าฟาร์ม 
- เครือข่ายผู้ประกอบการค้าโค 
- เครือข่ายของผู้ประกอบการโรงฆ่าในพ้ืนที่ 
- การประชาสัมพันธ์ผ่าน social media เช่น facebook line เป็นต้น 

2.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships-CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเดิม ได้แก่ 
การมีฐานการผลิตในจ านวนที ่มากพอและสม ่าเสมอ สามารถป้อนสินค้า (โคมีชีวิต) ให้แก่

ผู้ประกอบการได้ตลอดทั้งปี และการเพิ่มช่องทางตลาดที่หลากหลายมากข้ึน 
2.5 กระแสรายได้ (Revenue Streams-RS) เกิดจากการวางแผนการผลิตและจ าหน่ายโคท่ีไม่ท าให้ฝูง

โคมีขนาดน้อยลงกว่าเดิม โดยรายได้ของเกษตรกรจากการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง ได้แก่ รายได้จากการจ าหนา่ย
โคขุน (จ านวน 211 ตัว/ปี) และลูกโค (171 ตัว/ปี) โดยที่ยังคงรักษาฝูงโคต้นน ้าไว้ได้ (6-7 แม่/ครัวเรือน) 

2.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources-KR) ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมือง ได้แก่ 
- ฝูงโคพ่อพันธุ์ และโคแม่พันธุ์ 
- ความสมบูรณ์ของภูมินิเวศของพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งจะเป็นแหล่งที่มาของอาหารธรรมชาติจากป่า 

(ลดต้นทุนอาหาร) 
- เครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกร 93 ราย จาก 4 หมู่บ้าน 

2.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities-KA) กิจกรรมที่ต้องท าเพื่อให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมืองเกิดความ
ยั่งยืน ได้แก่ 

2.7.1 กิจกรรมการผลิต 
- การจัดการความรู้ในด้านโคพ่อแม่พันธุ์ อาหาร (จากพืชธรรมชาติ และการจัดการพืช

อาหารหยาบเสริม) และการจัดการด้านสุขศาสตร์สัตว์ 
2.7.2 กิจกรรมการตลาด 

- การจัดเครือข่ายของผู้ผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการตลาด โดยผู้น าเกษตรกร
และเยาวชน 

2.8 พันธมิตรหลัก (Key Partners-KP) พันธมิตรของธุรกิจโคเนื้อพื้นเมืองทั้งในด้านการผลิต และ
การตลาด ประกอบด้วย 

- เครือข่ายผู้ประกอบการค้าโคมีชีวิต และผู้ประกอบการโรงฆ่า 
- หน่วยงานพี่เลี้ยงในพ้ืนที่ เช่น ปศุสัตว์อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
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2.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-CS) ต้นทุนการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมือง แบ่งออกเป็น  
- ต้นทุนการผลิตโคขุน 17,333.72 บาท/ตัว  
- ต้นทุนการผลิตลูกโค 5,977.94 บาท/ตัว 
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ภาพที่ 4.6 แบบจ าลองธุรกิจ Canvas โคเนื้อพ้ืนเมือง  
ที่มา:  จากการส ารวจ 

Key Partners 

• เครือข่ายเกษตรกร 
กว่า 93 ราย (อ าเภอ
แม่จริม/สันติสุข 

• หน่วยงานพ่ีเลี้ยงใน
พื้นที่ เช่น ปศุสัตว์
อ าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

• เครือข่ายผู้ประกอบการ
ค้าโคมีชีวิต และ
ผู้ประกอบการโรงฆ่า 

Key Activities 

• กิจกรรมการผลิต ได้แก่ การจัดการความรู้ในด้านโคพ่อแม่
พันธ์ุ อาหาร (จากพืชธรรมชาติ และการจัดการพืชอาหาร
หยาบเสริม) และการจดัการด้านสขุศาสตร์สัตว ์

• กิจกรรมการตลาด ได้แก่ การจดัเครือข่ายของผู้ผลิตและ
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการตลาด โดยผู้น าเกษตรกร
และเยาวชน 

Key Resources 

• ฝูงโคพ่อพันธุ์ และโคแม่พันธ์ุ 

• ความสมบรูณ์ของภูมินิเวศของพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งจะเป็น
แหล่งที่มาของอาหารธรรมชาติจากป่า (ลดต้นทุนอาหาร) 

• เครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกร 93 ราย จาก 4 หมู่บ้าน 

Value 
Propositions 

• โคพื้นเมืองใน
ระบบเลี้ยง
ปล่อยตาม
ธรรมชาติ ท่ี
สร้างอัตลักษณ์
ด้วยรสสัมผัส 
และคณุค่า
โภชนาการของ
โคพื้นเมืองตาม
วัฒนธรรมการ
บริโภคพื้นถ่ิน 

Customer Relationships 

⚫ การมีฐานการผลิตในจ านวนที่มากพอและ
สม ่าเสมอ สามารถป้อนสินค้า (โคมีชีวิต) 
ให้แก่ผู้ประกอบการได้ตลอดทั้งปี 

• การเพิ่มช่องทางตลาดที่หลากหลายมากข้ึน 

Channels 

• หน้าฟาร์ม 
• เครือข่ายผู้ประกอบการค้าโค 
• เครือข่ายของผู้ประกอบการโรงฆ่าในพ้ืนท่ี 
• การประชาสัมพันธ์ผ่าน social media 

เช่น facebook line เป็นต้น 
 

Customer 
Segments 

• เครือข่าย
ผู้ประกอบการค้าโค
เนื้อในจังหวัด 

• เครือข่าย
ผู้ประกอบการโรงฆ่า
ในท้องถิ่น เพื่อท า
การแปรรปูบริโภค
ภายในทอ้งถิ่น 

• กลุ่มเกษตรกร
เครือข่ายที่ซื้อลูกโค
ไปเลีย้งเป็นโคขุน 

 

Cost Structure 

⚫ ต้นทุนการผลติโคขุน 17,333.72 บาท/ตัว  

⚫ ต้นทุนการผลติลูกโค 5,977.94 บาท/ตัว 

Revenue Streams 

⚫ รายได้จากการจ าหนา่ยโคขุน 25,196.31 บาท/ตัว (จ าหน่าย 211 ตัว/ปี) 

⚫ รายได้จากการจ าหนา่ยลูกโค 8,500.00 บาท/ตัว (จ าหน่าย 171 ตัว/ปี) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงาน  

โอกาสและความท้าทายของธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพ้ืนที่สูง 
 

 เนื้อหาบทที่ 5 แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สรุปผลของการด าเนินงานการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อดว้ยโซ่
อุปทานการผลิต ส่วนที่ 2 เป็นการกล่าวถึงโอกาสและความท้าทายของธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพื้นที่สูงในมุมมอง
มหภาค ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลของการด าเนินงานการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อด้วยโซ่อุปทานการผลิต 

5.1.1 การส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกของชุมชน
ผู้ผลิตโคเนื้อ 

ชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้ง 6 ชุมชน มีการเลี้ยงโคเนื้อ 2 กลุ่มสายพันธุ์ ได้แก่ 
1) การเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองของชุมชนในพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 ที่เป็นวิถีชีวิตของชนเผ่า 

ที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 84.21) มีอายุระหว่าง 20-85 ปี แต่เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 47.96 ปี ผู้ที่ให้
ข้อมูลระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 28.95) ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 81.58) ซึ่งมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7.23 คน/ครัวเรือน ซึ่งเป็นสมาชิกที่เลี้ยง
โคเนื้อเฉลี่ย 2.87 คน/ครัวเรือน เกษตรกรประกอบอาชีพทางการเกษตรกรอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ การปลูก
พืชผัก (ขิง) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 260,000 บาท/ปี/ครัวเรือน การเลี้ยงปศุสัตว์ (โคพื้นเมือง และไก่พื้นเมือง) และ 
การปลูกพืชไร่ (ข้าว และข้าวโพด) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 56 ,077 และ 30,563 บาท/ปี/ครัวเรือน ตามล าดับ 
นอกจากนี้ยังมีรายได้จากอาชีพอ่ืนๆ นอกภาคการเกษตร เช่น การรับจ้าง การค้าขายเฉลี่ย 3,548 บาท/เดือน/
ครัวเรือน โดยเกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยประมาณ 14 ปี โดยเริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกเฉลี่ย
ประมาณ 3 ตัว/ครัวเรือน ซึ่งเป็นโคที่มาจากการหาซื้อด้วยตนเอง (ร้อยละ 56.58) เกษตรกรมีขนาดฝูงโค
จ านวนทั้งสิ้น 935 ตัว เฉลี่ย 13 ตัว/ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์พื้นเมือง (ร้อยละ 91.66) และเลี้ยงโค
แม่พันธุ์จ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 44.81) ซึ่งมีลักษณะการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบปล่อยหาอาหารตามธรรมชาติ
กินเองในป่า แต่ข้อจ ากัดของพื้นที่และความสมบูรณ์ของอาหาร เมื่อถึงฤดูแล้งที่อาหารตามธรรมชาติมีไม่
เพียงพอ จะต้อนโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน (ช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมิถุนายน เป็นระยะเวลา 7 เดือน) (ร้อยละ 
56.58) ทั้งนี้ เกษตรกรก็ได้มีการจัดการอาหารสัตว์ โดยการให้อาหารข้นเสริมบ้างเล็กน้อย (ร้อยละ 11.84) 
ส าหรับโครุ่นหรือโคท่ีเข้าสู่ระยะการขุน รวมทั้งยังมีการจัดการอาหารหยาบ เพ่ือเสริมอาหารตามธรรมชาติและ
วัสดุเหลือทางการเกษตรจากไร่นา โดยมีการจัดเตรียมแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ (ร้อยละ 43.42) ของเกษตรกร
ทั้งหมดท่ีเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้เกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะให้อาหารเสริม ได้แก่ เกลือ (ในช่วงที่โคอยู่ใน
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ป่า) และเสริมด้วยแร่ธาตุก้อน ในช่วงฤดูแล้งที่ต้อนโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน (ร้อยละ 61.84) รวมทั้งยังมีการ
จัดการทางด้านสุขศาสตร์สัตว์ด้วยการท าวัคซีนและถ่ายพยาธิโค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 51.32) 

2) การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป เพื่อผลิตโคขุนของชุมชนในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้า  3 4 และ 5 
เกษตรกรทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 50-64 ปี แต่เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 58.57 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 50.00) โดยเกษตรกรทั้งหมดมีสถานภาพสมรสแล้ว และมีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน ซึ่งเป็นสมาชิกท่ีเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรประกอบอาชีพการเลี้ยง
โคร่วมกับอาชีพทางการเกษตรกรอื่นๆ ด้วย ได้แก่ การท าสวนไม้ผล ได้แก่ ล าไย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 30,000 
บาท/ปี/ครัวเรือน และอาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตร ได้แก่ การรับราชการ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 31,000 บาท/
เดือน/ครัวเรือน โดยเกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยประมาณ 15.40 ปี จ านวนโคที่เริ่มต้นเลี้ยง
ในครั้งแรกเฉลี่ยประมาณ 4 ตัว/ครัวเรือน ซึ่งโคที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรก เป็นโคที่มาจากการหาซื้อด้วยตนเอง 
ร้อยละ 100.00 เกษตรกรมีขนาดฝูงโคในปัจจุบัน ทั้งสิ้น 46 ตัว เฉลี่ย 6 ตัว/ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์
ลูกผสมชาร์โรเลส์ (ร้อยละ 52.17) และนิยมเลี้ยงโคแม่พันธุ์มากที่สุด (ร้อยละ 23.91 ) เกษตรกรที่จะเลี้ยงโค
แบบขังคอก (ร้อยละ 75.00) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการอาหารข้นให้แก่โค ร่วมกับการจัดการอาหาร
หยาบโดยการจัดเตรียมแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ (ร้อยละ 75.00) และส่วนใหญ่ให้อาหารเสริมด้วยแร่ธาตุก้อน 
(ร้อยละ 75.00) นอกจากนี้เกษตรกรมีการจัดการดูแลสุขภาพโคด้วยการท าวัคซีนและถ่ายพยาธิโค อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 75.00) 

5.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis) ของชุมชนผู้ผลิตโคเนื้อ  
การเลี้ยงโคเนื้อบนพื้นที่สูงมีความได้เปรียบจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่สืบสานอาชีพการเลี้ยง

ต่อจากบรรพบุรุษ มีใจรักและมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพจากการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งเป็นอาชีพที่จะสืบทอดไปยังคนรุ่น
ถัดไปส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง การมีฝูงโคต้นน ้า สามารถรองรับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้ การมีทรัพยากรพืช
อาหารในพื้นที่ ที่ช่วยประหยัด/ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ทั้งอาหารธรรมชาติจากป่า และอาหารจากผลพลอยได้
ทางการเกษตร และมีประสบการณ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถปรับใช้กับเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่คน
อยู่ร่วมกับป่า รวมทั้งยังมีโอกาสจากแนวโน้มของราคา และความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
สูงขึ้น การได้รับการสนับสนุน/ผลักดันเชิงยุทธศาสตร์จากหน่วยงานพี่เลี้ยงในระดับพื้นที่ และมีท าเลที่ตั้งของ
จังหวัดน่านซึ่งเป็นเขตการค้าชายแดนเอ้ือต่อการส่งออกโคเนื้อไปยังประเทศจีน ผ่านทางด่านชายแดนห้วยโก๋น 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านช่องทาง สปป. ลาว ไปยังเมืองหานของประเทศจีน แม้จะมีจุดอ่อนจากการเป็น
เกษตรกรรายย่อยที่ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการอาหาร การ
จัดการสุขาภิบาลสัตว์ที่เหมาะสม ขาดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตให้
สามารถแข่งขันได้ ขาดการรวมกลุ่มเพื่อจัดการทางการตลาดร่วมกัน ขายโคให้กับผู้ประกอบการภายนอก  
ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดการฟาร์มและการจัดการอาหาร (กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป)  ขาด
ผู้ประกอบการที่เป็นคนในชุมชน เพื่อท าหน้าที่ทางด้านการรวบรวมการตลาด และมีต้นทุนโลจิสติกส์โดย
เปรียบเทียบเพ่ือการตลาดสูงกว่าในพ้ืนที่ราบ ประกอบกับมีอุปสรรคจากความไม่ชัดเจนและขาดการสร้างการ
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มีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที่ คทช. (พื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั ้นที่ 1 และ 2) ระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย
แล้ง/ภัยธรรมชาติ ซึ ่งเกษตรกรต้องปรับตัวในด้านการจัดการโรค และการจัดการพืชอาหาร และแม้จะมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโรคระบาด โควิด ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ
ไทยกับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แต่การเลี้ยงโคเนื้อก็ยังสามารถสร้างรายได้ที่เป็นตัวเ งิน และช่วยทดแทน
การปลูกข้าวโพด การเลี้ยงโคเนื้อสามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโคพ้ืนเมือง 
ในพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 

5.1.3 การวิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตรูปแบบโคเนื้อพื้นเมือง 
1) โซ่ที่ 1 การผลิตโคเนื้อพื้นเมือง เกษตรกรจ านวน 93 ราย มีการเลี้ยงโคพื้นเมือง 1 ,200 ตัว 

เฉลี่ย 13 ตัว/ครัวเรือน เป็นโคแม่พันธุ์ 572 ตัว มีพ่อพันธุ์ 166 ตัว และมีจ านวนลูกโค รวม 286 ตัว เกษตรกร
มีแรงงานครัวเรือน 3 คน/ครัวเรือน ลักษณะการเลี้ยงปล่อยหาพืชอาหารกินในป่า บางชุมชนในฤดูแล้งจะต้อน
โคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน เลี้ยงเสริมด้วยฟาง/อาหารข้นส าหรับโครุ่นหรือโคที่เข้าสู่ระยะการขุน และมีการ
จัดเตรียมอาหารหยาบจากการจัดการแปลงหญ้า  

ครัวเรือนมีผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ ประกอบด้วยลูกโคที่อายุต ่ากว่า 1 ปี และโคพื้นเมืองขุน
อายุประมาณ 2-3 ปี (โคเขี้ยว 2) โดยโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตลูกโคเนื้อพ้ืนเมือง ค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงโคทั้งสิ้น 5,977.94 บาท/ตัว โดยแบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนคงที่ 2,306.81บาท/ตัว (ร้อยละ 38.59 ของ
ต้นทุนทั้งหมด) และ 2) ต้นทุนผันแปร 3,671.14 บาท/ตัว (ร้อยละ 61.41 ของต้นทุนทั้งหมด) ซึ่งเป็นต้นทุนที่
เป็นเงินสด 1,764.06 บาท/ตัว และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 4,213.88 บาท/ตัว ส าหรับผลตอบแทนการผลิตโค
ขุนพื้นเมือง มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,633.57 บาท/ตัว ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้เหนือต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะมี
ก าไร 2,655.62 บาท/ตัว (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 44.42) และหากพิจารณาเฉพาะต้นทุนที่
เกษตรกรได้จ่ายออกไปเป็นเงินสดเท่านั้น เกษตรกรจะมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 6,869.50  บาท/ตัว (อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 114.91) และส าหรับการผลิตโคพ้ืนเมืองขุน อายุประมาณ 2.5 ปี เกษตรกร
มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 17,333.72 บาท/ตัว โดยแบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนคงที่ 3,156.69 บาท/ตัว (ร้อยละ 18.21 ของ
ต้นทุนทั้งหมด) และ 2) ต้นทุนผันแปร 14,177.03 บาท/ตัว (ร้อยละ 81.79 ของต้นทุนทั้งหมด) ซึ่งเป็นต้นทุน
ที่เป็นเงินสด 5,865.16 บาท/ตัว และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 11,468.56 บาท/ตัว เกษตรกรมีรายได้ทั ้งสิ้น 
25,530.23 บาท/ตัว ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้เหนือต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะมีก าไร 8,196.51 บาท/ตัว (อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 47.29) และหากพิจารณาเฉพาะต้นทุนที่เกษตรกรได้จ่ายออกไปเป็นเงินสด
เท่านั้น เกษตรกรจะมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 19,665.06 บาท/ตัว (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 
113.45)



 

66 
 

2) โซ่ที่ 2 การรวบรวมโคเนื้อพื้นเมือง การรวบรวมโคพื้นเมือง ด าเนินการโดยผู้น าเกษตรกร 
มูลค่า 25,000-30,000 บาท/ตัว จ าหน่ายด้วยระบบการเหมาตัว โดยกิจกรรมการรวบรวมโคมีชีวิต มี
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมโคขุนคิดเป็นมูลค่า 26,746.31 บาท/ตัว หรือคิดเป็นมูลค่า 53,492.62 บาท/เที่ยว 
(2 ตัว) และมีรายได้เป็นเงิน 27,321.30 บาท/ตัว หรือ 54,642.60 บาท/เที่ยว ผู้ประกอบการรวบรวมโคมี
ชีวิตมีก าไร 574.99 บาท/ตัว หรือ 1,149.98 บาท/เที่ยว มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 2.15 
แต่หากเป็นการรวบรวมลูกโค จะมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่า 9 ,275.03 บาท/ตัว หรือคิดเป็นมูลค่า 
37,100.12 บาท/เที่ยว (4 ตัว) และมีรายได้เป็นเงิน 9,216.90 บาท/ตัว หรือ 36,867.60 บาท/เที่ยว 
ผู้ประกอบการรวบรวมโคมีชีวิตมีขาดทุน หรือ 232.52 บาท/เที่ยว มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ติด
ลบร้อยละ 0.63 

3) โซ่ที่ 3 การตลาดโคเนื้อพื้นเมือง ตลาดโคเนื้อพื้นเมือง ด าเนินการโดยผู ้ประกอบ/ผู้
รวบรวมทั้งในและนอกท้องถิ่น มีเป้าหมายการรวบรวมไปยังตลาดนัดโค-กระบือ และการบริโภคในชุมชน
ด้วยคนในชุมชน (การตกปุ้น) ซึ่งเป็นส่วนน้อย การจะตกปุ้น จะกระท าเมื่อ โคจ าหน่ายไม่ได้ หรือมีเทศกาล
งานประเพณี ส าหรับการค้าโคมีชีวิตในจังหวัดน่านมี 5 แห่ง ที่มีปริมาณการค้าโค 1,600 ตัว/สัปดาห์ ซึ่งโค
บางส่วนถูกจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อน าไปเลี้ยงต่อ บางส่วนจ าหน่ายให้แก่ผู ้ประกอบการโรงฆ่าใน
ท้องถิ่น ต่างจังหวัด และผู้ส่งออก กิจกรรมการตลาดโคพื้นเมืองขุน มีค่าใช้จ่าย 28 ,371.30 บาท/ตัว หรือ 
56,742.60 บาท/เที่ยว (2 ตัว) และมีรายได้จากการจ าหน่ายโคขุน 28,839.15 บาท/ตัว หรือ 57,678.30 
บาท/เที่ยว ผู้ประกอบการตลาดจะมีก าไร 467.85 บาท/ตัว (935.70 บาท/เที่ยว) อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน ร้อยละ 1.65 ส าหรับต้นทุนการตลาดลูกโคมีมูลค่าทั้งสิ้น 9 ,741.90 บาท/ตัว หรือ 38,967.60 
บาท/เที ่ยว รายได้จากการจ าหน่ายลูกโค เป็นเงิน 9,728.95 บาท/ตัว (38,915.80 บาท/เที ่ยว) ซึ่ง
ผู้ประกอบการตลาดจะขาดทุน 51.80 บาท/เที่ยว อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ติดลบร้อยละ 0.13  

5.1.4 การวิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตรูปแบบโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 
1) โซ่ท่ี 1 การผลิตโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป เกษตรกรจ านวน 10 ราย มีฝูงโคจ านวน 60 ตัว 

เฉลี่ย 6 ตัว/ครัวเรือน เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม โดยใช้แรงงานครัวเรือนเป็นหลักจ านวน 1 คน โดยเกษตรกรมี
ลักษณะการเลี้ยงโคปลายน ้า มีปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ โครุ่นสายพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเลส์ แล้วเลี้ยงขุน
เป็นระยะเวลาประมาณ 12 เดือน โดยใช้อาหารข้นส าเร็จรูปจากมันส าปะหลังและข้าวโพด โดยมีสหกรณ์
ในท้องถิ่นเป็นผู้จัดหา เสริมด้วยอาหารหยาบและแร่ธาตุก้อน โดยมีการจัดการด้ านสุขศาสตร์สัตว์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง จนกระท่ังโคมีน ้าหนักมากกว่า 600 กก./ตัว จึงจ าหน่ายเป็นโคมีชีวิต ให้แก่สหกรณ์ซึ่งท า
หน้าที่เป็นผู้แปรรูปและการตลาด โดยโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป มี
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคทั้งสิ้น 69,652.15 บาท/ตัว โดยแบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนคงที่ 2,047.26 บาท/ตัว 
(ร้อยละ 2.94 ของต้นทุนทั้งหมด) และ 2) ต้นทุนผันแปร 67,604.89 บาท/ตัว (ร้อยละ 97.06 ของต้นทุน
ทั้งหมด) ซึ่งเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด 54,532.50 บาท/ตัว และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 15,119.65 บาท/ตัว 
ผลตอบแทนจากการเลี ้ยงโคขุนทั ้งสิ ้น 74 ,709.50 บาท/ตัว เกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุนทั ้งหมด 



67 
 

5,097.85 บาท/ตัว (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 7.32) และมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 
20,217.50 บาท/ตัว (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 29.03)  

2) โซ่ที่ 2 การรวบรวมโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป ด าเนินการโดยผู้น าเกษตรกร ซึ่งท าหน้าที่
รวบรวมโคเนื้อขุนลูกผสมเลือดยุโรปจากเกษตรกรใน อ.ปัว ไปยังโรงฆ่าคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีต้นทุนในการด าเนินการขนส่ง 1,450 บาท/ตัว และมีรายรับจากการค่าเหมาจ่ายการ
ด าเนินการขนส่งจากเกษตรกร 2,000 บาท/ตัว ผู้รวบรวมมีก าไร 550 บาท/ตัว และมีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนร้อยละ 37.93  

3) โซ่ที่ 3 การแปรรูปโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป ท าหน้าที่โดยสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
โดยรับซื้อโคจากเกษตรกรตามน ้าหนักและคุณภาพ มาท าการฆ่า ช าแหละในโรงฆ่ามาตรฐาน บ่มซาก 7-14 
วัน ก่อนการประเมินคุณภาพซากและก าหนดราคารับซื้อโคขุนจากซากเย็น  มีค่าใช้จ่าย รายได้ และก าไร 
76,250.00  81,800.00 และ 5,550 บาท/ตัว ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 
7.28 

4) โซ่ที่ 4 การตลาดโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป ด าเนินการโดยผู้ประกอบการ/สหกรณ์ที่ท า
หน้าที่แปรรูป ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปซากโคที่ผ่านการบ่มซาก 7-14 วัน โดยจ าหน่ายเป็นชิ้นส่วนตัดแต่งเพ่ือ
การตลาดในห้างสรรพสินค้า Modern trade และตัวแทนจ าหน่าย บูทเชอร์ช้อป ในภาคเหนือและกรุงเทพ 
โดยจะท าการตัดแต่ง เป็นชิ้นส่วนเนื้อโค 29 รายการตามหลักสากล มูลค่าชิ้นส่วนรวม 95,055 บาทต่อซาก 
โดยมีต้นทุนในกิจกรรม การตลาดทั้งสิ้น 82,451.85 บาทต่อตัว ดังนั้นผู้จ าหน่ายโคขุน มีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนร้อยละ 15.29 

5.1.5 วิเคราะห์แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยี
และการจัดการที่เหมาะสม  

1) สภาพปัญหาและอุปสรรคของการผลิตและการตลาดโคเนื้อพื้นเมือง 
1.1) ปัญหาการผลิต ได้แก่ การขาดแคลนพืชอาหารตามธรรมชาติ ปัญหาเลือดชิดจาก

การใช้พ่อแม่พันธุ์ฝูงเดิม ปัญหาการจัดการสุขศาสตร์สัตว์ การระบาดของโรค รวมทั้งความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุ/สัตว์ป่า นอกจากนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโดยส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ เกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ขาด
แรงจูงใจในการสร้างรายได้ที่เพียงพอที่จะยึดเป็นอาชีพหลัก 

1.2) ปัญหาการตลาด ได้แก่ ขาดการรวมกลุ่ม เพื่อวางแผนการตลาดร่วมกัน และลด
ปัญหาการถูกกดราคาโดยผู้รวบรวมและพ่อค้า ซึ่งส่งผลให้ราคาโคมีชีวิตที่มีราคาต ่าและไม่แน่นอน ปัญหา
ด้านการคมนาคมและต้นทุนการขนส่งเพื่อท าการตลาดโคมีชีวิต เพื่อท าการตลาดนัดโค -กระบือทั้งสิ้น 5 
แห่ง แต่อยู่ห่างไกลจากอ าเภอแม่จริม และอ าเภอสันติสุข ขาดข้อมูลการตลาดภายนอกซึ่งส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่
กับผู้รวบรวมในท้องถิ่น และผู้ประกอบการตลาด 
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2) แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยี
และการจัดการที่เหมาะสม แยกตามห่วงโซ่ ดังนี้ 

2.1 โซ่ที่ 1 การผลิต ชุมชนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ลดลต้นทุนการผลิต ด้วย
การจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหา อันได้แก่ 

1) การเพิ่มปริมาณพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับการเลี้ยงโค (พื้นเมือง) 
ของชุมชน โดยการจัดท าโครงการ “ส่งเสริมการปลูกหญ้าเพื่อการเลี้ยงโค” (ในหมู่บ้านกิ่วน ้า และหมู่บ้าน
ปางช้าง) 

2) การจัดการสุขศาสตร์สัตว์ด้วยการจัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์ เพื่อเป็นการดู แล
สุขภาพโค (ในหมู่บ้านน ้าปูน หมู่บ้านกิ่วน ้า และหมู่บ้านปางช้าง) 

3) การแลกเปลี่ยนโคพ่อพันธุ์ระหว่างหมู่บ้าน (ในหมู่บ้านน ้าปูน และหมู่บ้านก่ิวน ้า) 
4) การทดลองเลี้ยงขุนแบบขังคอก (ในหมู่บ้านปางช้าง และหมู่บ้านก่ิวน ้า) 
ซึ่งในโซ่การผลิตนี้มีค่าใช้จ่าย 6,952,115.41 บาท มีก าไร 1,281,516.30 บาท และ

มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 18.43 
2.2 โซ่ที่ 2 การรวบรวม ชุมชนเฟ้นหาเกษตรกรผู้น า (จ านวน 5-6 คน)/เยาวชน 

(จ านวน 5-7 คน) ที่มีทักษะ มีความเป็นผู้ประกอบการ มีเครือข่ายผู้รวบรวมและผู้ประกอบการการตลาด 
และมีความพร้อมในการลงทุน (เงินทุนหมุนเวียน ยานพาหนะ และแรงงาน) เพื่อท าหน้าที่ในการจัดท า
ข้อมูลปริมาณผลผลิตที่ชุมชนคาดว่าจะจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ได้แก่ โคขุน (211 ตัว) และลูกโค (171 
ตัว) ปริมาณธุรกิจรวบรวม มีค่าใช้จ่าย 7,093,979.87 บาท ก าไร 246 ,904.33 บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 3.48 

2.3 โซ่ที่ 3 การตลาดโคพ้ืนเมืองมีชีวิต ด าเนินการโดยเกษตรกรผู้น า /เยาวชน และผู้
รวบรวมโคมีชีวิต ในพื้นที่ (ตลาดนัด 5 แห่ง) และนอกพื้นที่ (ผู้ประกอบการภายนอกและตลาดออนไลน์ 
ด าเนินการโดยเยาวชน) จ าหน่ายโคขุน (211 ตัว) และลูกโค (171 ตัว) ปริมาณธุรกิจการตลาด มีค่าใช้จ่าย 
7,560,404.20 บาท ก าไร 351,437.66 บาท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 4.65 

3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจจากโซ่อุปทานการผลิต
โคเนื้อพื้นเมืองของชุมชน 

1) โซท่ี 1 การผลิต 
ก่อนมีโครงการ จากขนาดฝูงโคของชุมชน จ านวน 1 ,200 ตัว ซึ ่งเป็นโคแม่พันธุ์ 

จ านวน 572 แม่ โดยมีอัตราการให้ลูกร้อยละ 50 จึงมีฝูงลูกโคอายุไม่เกิน 1 ปี จ านวน 286 ตัว และมีโคขุน 
ตลอดจนโครุ่นที่เตรียมเข้าสู่ระยะขุนรวมทั้งสิ้น 176 ตัว จากฐานการผลิตดังกล่าว ชุมชนมีก าไรจากการ
เลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมือง 550,035.19 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 8.71  

หลังมีโครงการ การ intervention ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าเพ่ือการเลี้ยงโค 
และการจัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์ โดยมีต้นทุนของการ intervention ทั้งสิ้น 70,717.50 บาท ซึ่งท าให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงในโซ่การผลิต ได้แก่ 1) อัตราการให้ลูกของโคแม่พันธุ์เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 
60 ส่งผลท าให้เพิ่มลูกโคอายุไม่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นจาก 286 ตัว เป็น 343 ตัว และจ านวนโคขุน ตลอดจนโค
รุ่นที่เตรียมเข้าสู่ระยะขุนรวมทั้งสิ้นจาก 176 ตัว เพ่ิมข้ึนเป็น 211 ตัว 2) มูลค่าอาหารหยาบในการผลิตลูก
โคลดลงจาก 1,050.00 บาท/ตัว เป็น 625.00 บาท/ตัว และจาก 7,213.39 บาท/ตัว เป็น 6,150.89 บาท/
ตัว ส าหรับการผลิตโคขุน และ 3) มูลค่าเวชภัณฑ์สัตว์ในการผลิตลูกโคลดลงจาก 151.29 บาท/ตัว เป็น 
136.16 บาท/ตัว และจาก 378.21 บาท/ตัว เป็น 340.39 บาท/ตัว ส าหรับการผลิตโคขุน ส่งผลให้ชุมชนมี
ก าไรจากการเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมือง 1,281,516.30 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 18.43 

2) โซท่ี 2 การรวบรวม 
ก่อนมีโครงการ ชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการรวบรวมโคมีชีวิต 

319 ตัว ทั้งสิ้น 92,885.65 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 1.54 
หลังมีโครงการ ชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการรวบรวมโคมีชีวิต 

382 ตัว ทั้งสิ้น 246,904.33 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 3.48 
3) โซท่ี 3 การตลาด 

ก่อนมีโครงการ ชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการตลาดโคมีชีวิต 
319 ตัว ทั้งสิ้น 80,489.75 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 1.26 

หลังมีโครงการ ชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการตลาดโคมีชีวิต 
382 ตัว ทั้งสิ้น 351,437.66 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 4.56  

โดยสรุปแล้วอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานโค
เนื้อพื้นเมือง เรียงตามล าดับดังนี้ โซ่ที่ 1 การผลิต มีค่า ROI สูงสุด ร้อยละ 18.46 รองลงมา ได้แก่ โซ่ที่ 3 
การตลาด มีค่า ROI ร้อยละ 4.65 ส่วนโซ่ที่ 2 การรวบรวม มีค่า ROI ต ่าสุด ร้อยละ 3.48  

4) การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจจากโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองของชุมชน 
จากการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมตลอดโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองที่

เพ่ิมข้ึนหลังจากมีโครงการวิจัยฯ 1,793,234.15 บาท หรือเพ่ิมร้อยละ 25.47 ของฐานมูลค่าเศรษฐกิจ โดย
โซ่อุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเศรษฐกิจสูงที่สุด ได้แก่ โซ่ที่ 1 การผลิตโคเนื้อ ซึ่งมีมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น 
1,368,072.57 บาท และรองลงมา ได้แก่ โซ่ที่ 3 การตลาด มีมูลค่าที่เพ่ิมข้ึน 270,947.91 บาท ส่วนโซ่ที่ 2 
มีมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน 154,018.68 บาท  

5.1.6 วิเคราะห์แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปด้วย
เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม  

1) สภาพปัญหาและอุปสรรคของการผลิตและการตลาดโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป  
1.1) ปัญหาการผลิต ได้แก่ ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากต้นทุนค่าอาหารข้นที่ใช้ในการ

เลี้ยงโคเนื้อ และต้นทุนค่าพันธุ์โคมีราคาสูง ปัญหาโรคระบาด และการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโค 
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1.2) ปัญหาการตลาด ได้แก่ ปัญหาด้านระบบการซื้อขายที่โดยส่วนใหญ่เป็นระบบการ
เหมาตัว และปัญหาราคาโคมีชีวิต ที่มีราคาต ่าและไม่แน่นอน 

 ทั้งนี้ในส่วนของแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อลูกผสม
เลือดยุโรป ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประเมินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเศรษฐกิจ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล  

5.1.7 แผนธุรกิจโคเนื้อพื้นเมือง ประกอบด้วย การเชื่อมโยงแผนการผลิตโคเนื้อ ของ 4 ชุมชน ขนาด
ฝูง 1,200 ตัว จ านวนลูกโคที่ผลิตได้ 343 ตัว/ปี (คิดเป็นมูลค่าเพ่ิม 484,501.71 บาท/ปี) ชุมชนจะเลี้ยงลูก
โคเพศเมีย ประมาณ 171 ตัว และจ าหน่ายลูกโคเพศผู้ประมาณ 171 ตัว และจ าหน่ายโคขุน 211 ตัว/ปี 
(คิดเป็นมูลค่าเพิ่ม 881,870.85 บาท/ปี) ซึ่งเกษตรกรจะมีการรวมกลุ่มกันจ าหน่ายลูกโค และโคขุน เพ่ือ
วางแผนการตลาดร่วมกัน  

ส่วนแผนการตลาดโคเนื้อพื้นเมือง ผู้น าเกษตรกรและเยาวชนน าข้อมูลความต้องการจ าหน่ายลูกโค
เพศผู้ และโคขุนเพื่อวางแผนการรวบรวมให้เป็นปฏิทินการตลาด วางแผนความพร้อมในการขนส่ง เงินทุน
หมุนเวียน เพื่อการรับซื้อ และท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการตลาดในตลาดนัดปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ
โรงฆ่า/ผู้ส่งออก โดยแผนการจ าหน่ายโคขุน 211 ตัว/ปี (ประมาณ 18 ตัว/เดือน) มูลค่า 25,196.31 บาท/
ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 5,316,421.41 บาท/ปี และลูกโค 171 ตัว/ปี มูลค่า 8,500.03 บาท/ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 
2,917,210.30 บาท/ปี ซึ่งผู้ท าหน้าที่รวบรวมโคมีชีวิต มีต้นทุนการรวบรวมโคขุนมีชีวิต คิดเป็นมูลค่า 
26,229.64 บาท/ตัว ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ ค่าโค ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 
96.06 1.91 0.76 และ 1.27 ตามล าดับ และต้นทุนการรวบรวมลูกโค 9,120.03 บาท/ตัว ซึ่งประกอบด้วย 
ได้แก่ ค่าโค ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ คิดเป็นร้อยละ 93.20 3.29 1.32 และ 2.19 
ตามล าดับ ส่วนผู้ท าหน้าที่การตลาดโคมีชีวิต มีต้นทุนการตลาดโคขุนมีชีวิต คิดเป็นมูลค่า 29,446.29 บาท/
ตัว ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ ค่าโค ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 97.50 1.19 0.71 
และ 0.59 ตามล าดับ และต้นทุนการตลาดลูกโค 9,636.90 บาท/ตัว ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ ค่าโค ค่าขนส่ง 
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 95.64 2.08 1.25 และ 1.04 ตามล าดับ  

5.1.8 แบบจ าลองธุรกิจโคเนือ้พื้นเมือง (Business Model Canvas) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ลด
ความเสี่ยง และสร้างการมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจร่วมกัน ด้วยองค์ประกอบทั้ง 9 ดังนี้ 

1) ลูกค้า (Customer Segments-CS) ก าหนดกลุ ่มผู ้ซ ื ้อโคเนื ้อพื ้นเมืองที ่ส  าคัญ คือ 
ผู้ประกอบการค้าโคเนื้อ เครือข่ายผู้ประกอบการโรงฆ่าในท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่ซื้อลูกโค/
โครุ่นไปเลี้ยงเป็นโคขุน ตามล าดับ 

2) คุณค่า (Value Propositions-VP) จุดขายของโคเนื้อพื้นเมือง คือ โคพื้นเมืองในระบบ
เลี ้ยงปล่อยตามธรรมชาติ ที ่สร้างอัตลักษณ์ด้วยรสสัมผัส และคุณค่าโภชนาการของโคพื้นเมืองตาม
วัฒนธรรมการบริโภคพ้ืนถิ่น 
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3) ช่องทาง (Channels-CH) การสื่อสารตรงถึงลูกค้าเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
social media เช่น facebook line เป็นต้น 

4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships-CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเป้าหมาย
เดิม และเพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ การมีฐานการผลิตในจ านวนที่มากพอและสม ่าเสมอ สามารถป้อนสินค้า 
(โคมีชีวิต) ให้แก่ผู้ประกอบการได้ตลอดทั้งปี และการเพิ่มช่องทางตลาดที่หลากหลายมากข้ึน 

5) กระแสรายได้ (Revenue Streams-RS) รายได้จากการจ าหน่ายโคขุน (จ านวน 211 ตัว/
ปี) และลูกโค (171 ตัว/ปี)  

6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources-KR) ทรัพยากรส าคัญที ่ต ้องใช้ในการเลี ้ยงโคเนื้อ
พื้นเมือง ได้แก่ ฝูงโคพ่อพันธุ์ และโคแม่พันธุ์ ความสมบูรณ์ของภูมินิเวศของพื้นที่ป่าชุมชน และเครือข่าย
ความร่วมมือของเกษตรกร 93 ราย จาก 4 หมู่บ้าน 

7) กิจกรรมหลัก (Key Activities-KA) กิจกรรมที่ต้องท าเพื่อให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมือง
เกิดความยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมการผลิต จากการจัดการความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโคพ่อแม่พันธุ์ อาหาร 
(จากพืชธรรมชาติ และการจัดการพืชอาหารหยาบเสริม) และด้านสุขศาสตร์สัตว์ และกิจกรรมการตลาด 
จากการจัดเครือข่ายของผู้ผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการตลาด โดยผู้น าเกษตรกรและเยาวชน 

8) พันธมิตรหลัก (Key Partners-KP) พันธมิตรของธุรกิจโคเนื้อพื้นเมืองทั้งในด้านการผลิต 
และการตลาด ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ประกอบการค้าโคมีชีวิต และผู้ประกอบการโรงฆ่า และหน่วยงาน
พ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ เช่น ปศุสัตว์อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-CS) ต้นทุนการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมือง แบ่งออกเป็น 
ต้นทุนการผลิตโคขุน 17,333.72 บาท/ตัว และต้นทุนการผลิตลูกโค 5,977.94 บาท/ตัว 

 
5.2 การอภิปรายแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน 

 ในการส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูงได้มีผู้ท าการศึกษาไว้หลายท่าน อาทิเช่น 
สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และเขมรัฐ เถลิงศรี (2555) ทีไ่ด้เสนอแนวทางการสร้างอาชีพทางการเกษตรที่ยั่งยืน 
ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว/การท าไร่เลื่อนลอยมาสู่ระบบ
เกษตรที่เหมาะสม สอดคล้องวิถีชีวิตชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า นอกจากนี้ยังต้องสร้างความสมดุลในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการเกษตร และจากการศึกษาของ เขมรัฐ 
เถลิงศรี และสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน (2560) ที่ได้เสนอแนวทางและมาตรการการสร้างอาชีพต่างๆ ด้วย
ทางเลือกธุรกิจการเกษตร 5 รูปแบบ ประกอบด้วย การปลูกไม้ผลเชิงเดี่ยว การปลูกพืชแบบวนเกษตร การ
ปลูกพืชแบบผสมผสาน การผลิตเกษตรในโรงเรือน และการเกษตรพันธสัญญา ซึ่งรูปแบบธุรกิจการเกษตร
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความยั่งยืนในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ในงานวิจัยดังกล่าว ไม่ได้กล่าวถึงระบบ
การส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในขณะที่การศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาอาชีพ
ด้านปศุสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพที่จะผลิตร่วมกับพืชที่อยู่กับป่า เนื่องจากใช้พื้นที่และน ้าน้อย 



72 
 

เช่น ไก่พื้นเมือง เป็นต้น เป็นต้นแบบธุรกิจชุมชนหนึ่งที่แข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ มีความคุ้มค่าในการลงทุน 
สร้างรายได้สม ่าเสมอ ยึดเป็นอาชีพได้ มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานไก่พื้นเมืองที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ
ธุรกิจชุมชนร่วมกัน เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ศิริพร กิรติการกุล,  
2559; 2560 นพพร วายุโชติ และคณะ, 2560 สุวิทย์ โชตินันท์ และคณะ, 2560) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ในครั้งนี้ที่มีแนวทางการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร  และ
นอกจากนี้การที่จะท าให้การบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเกิดความเข้มแข็งที่เกษตรกรสามารถยึด
เป็นอาชีพได้ นอกจากจะต้องมีการพัฒนาระบบการผลิตแล้ว ยังต้องมีการสนับสนุนทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต ในลักษณะที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน
ของชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่เป้าหมายระบบเกษตรที่
หลากหลายยั่งยืนได้ความส าเร็จของจิรวรรณ กิจชัยเจริญ และคณะ (2558) ด้วย 

 
5.3 โอกาสและความท้าทายของธุรกิจชุมชนโคเนื้อบนพื้นที่สูง 

จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อ 3 โซ่ การจัดการองค์ความรู้

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการโซ่การผลิต โดยมี ROI เพ่ิมจาก 44.83 เป็น ร้อยละ 53.18 โซ่การรวบรวม 

ROI เพิ่มจาก 1.54 เป็น ร้อยละ 3.48 และโซ่การตลาด ROI เพิ่มจาก 1.26 เป็น ร้อยละ 3.39 ผลของการ

เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการโซ่อุปทานมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1 ,701,234.15 ล้าน (ร้อยละ 

24.17 ของฐานมูลค่าเศรษฐกิจ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การรวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเล็กๆ ให้เป็นเครือข่าย 

การผลิตและการตลาดร่วมกัน สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนโคเนื้อที่สร้างรายได้ และยึดเป็นอาชีพหลกั/

อาชีพรองที่สามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเกษตรผสมผสานที่ท าให้ชุมชน

สามารถใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของต้นแบบธุรกิจ

ชุมชน สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งชุมชนสามารถส่งต่อให้เป็นอาชีพที่

ยั่งยืนแก่เกษตรกรยุคใหม่ หรือเยาวชนในรุ่นถัดไป 

โอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อ เผชิญกับความท้าทายและเงื่อนไขส าคัญที่
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ความท้าทายที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต
โครงการได้รวบรวมข้อมูลความท้าทายของธุรกิจโคเนื้อบนพื้นที่สูง รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การ
ระดมความเห็น ด าเนินการ 2 ขั้นตอน 1) การประชุมผู้น าชุมชน นักวิชาการ และหน่วยงานส่งเสริม (ส านัก
ปศุสัตว์เขต 5 ส านักงานจังหวัดน่าน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม) และ 2) การประชุมระดม
สมอง เรื ่อง “อนาคตเกษตรกรบนพื้นที ่สูง” (วันพฤหัสบดีที ่ 16 กันยายน 2564) จากผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบด้วยเยาวชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ สรุปได้ดังนี้ 
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5.3.1 ด้านการผลิต 
1) การปรับปรุงข้อกฎหมายเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง

ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ 
2)  จากการเลี้ยงโคแบบปล่อยป่าที่ประสบปัญหาการจ ากัดพื้นที่ป่าในการเลี้ยง และความ

แห้งแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้ปริมาณพืชอาหารตามธรรมชาติลดลง ที่อาจส่งผลให้
ขนาดฝูงโคของเกษตรกรลดลง 

3)  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การส่งเสริม
การจัดการแปลงหญ้าร่วมกันของชุมชน รวมทั้งการทดลองเลี้ยงขุนด้วยอาหารหยาบเพื่อย่นระยะเวลาการ
เลี้ยงโคพื้นเมือง เป็นต้น เป็นสิ่งที่ท้าทาย หากเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เกษตรกรจะยอมรับและ
น ามาใช้มากน้อยเพียงใด เพราะวิถีชีวิตเดิม เมื่อถึงฤดูฝน/ฤดูท านา จะปล่อยโคหาอาหารกินเองในป่า ซึ่ง
เป็นลักษณะการเลี้ยงที่ไม่เป็นภาระในเรื่องแรงงานในครัวเรือนเกษตรกร 

4) แรงกดดันทางด้านการตลาด ที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความนิยมบริโภคโคเนื้อคุณภาพตามกระแส
วัฒนธรรมการบริโภคแบบตะวันตก (สเต็ก) และเกาหลี ญี่ปุ่น (ปิ้งย่าง-ชาบู) ท าให้แนวโน้มของราคาโคเนื้อ
คุณภาพสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจกับการเลี้ยงโคคุณภาพมากข้ึน   

5.3.2 ด้านการตลาด 
1) การพัฒนาตลาดโคเนื้อพ้ืนเมืองไปสู่การตลาดเนื้อโค organic (จากระบบการเลี้ยงที่พ่ึงพา

อาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก) หรือการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับโคพื้นเมืองที่เลี้ยงในป่า เป็นโคธรรมชาติ มี
จุดเด่นคือ เนื้อละเอียด เหมาะส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้รักสุขภาพ 

2) ตลาดโคเนื้อมีความหลากหลาย ได้แก่ ตลาดโคเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ตลาดระดับล่าง (กลุ่มโคพื้นเมือง) ตลาดระดับกลาง (กลุ่มโคลูกผสมบราห์มัน) 
และตลาดระดับบน (กลุ่มโคลูกผสมเลือดยุโรป) ตลาดโคสวยงาม ตลาดโคชน ตลาดส่งออก เป็นต้น ที่
เกษตรกรซึ่งมีความหลากหลายในด้านภูมินิเวศ สามารถเลือกผลิตโคที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงพื้นที่และ
ภูมินิเวศของตนเอง 

3) ตลาดโคเพื่อการบริโภคภายในประเทศระดับบน หรือตลาดโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป มี
อุปสรรคส าคัญ คือ การฆ่า และช าแหละที่ได้มาตรฐาน (โดยผู้ประกอบการโรงฆ่ามาตรฐาน) ซึ่งในปัจจุบันมี
ผู้ด าเนินการทั้งเอกชน และสหกรณ์ต่างๆ แต่ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค หรือ
อาจกล่าวได้ว่า เป็นตลาดผู้ซื้อน้อยราย (oligopsony) ซึ่งหากผู้ประกอบการยังไม่มีคิวเข้าโรงฆ่า หรือหาก
โคประสบอุบัติเหตุ ป่วย หรือขาหัก จ าเป็นต้องโคปล่อยทิ้งไปเนื่องจากไม่สามารถขายต่อตลาดเนื้อเขียง
ทั่วไปได้ ซึ่งเกษตรกรต้องเป็นผู้แบกรับภาระความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ 

4) การที่มีตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดน่าน จ านวน 5 แห่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร
และเครือข่ายผู้ประกอบการรวบรวมโค ตลอดจนการตลาดให้เกิดความเข้มแข็ง จะยิ่งเป็นโอกาสของของ
อุตสาหกรรมโคเนื้อในจังหวัดน่าน  
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5) โอกาสของตลาดส่งออก จากการที่จังหวัดน่านมีข้อได้เปรียบที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านจึงเป็นโอกาสดีในเรื่องการค้าชายแดน เช่น เมืองหาน ที่เป็น buffer รองรับการเชือดโคก่อนส่ง
ซากโคไปยังประเทศจีน ซึ่งด่านชายแดนห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีระยะทางใกล้กับ
เมืองดังกล่าวมากที่สุดเมื่อเทียบกับด่านชายแดนของจังหวัดอื่น จังหวัดน่านอาจต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับโอกาสทางการค้าชายแดนที่ก าลังจะเกิดขึ้นนี้ ประกอบกับโอกาสจากรถไฟความเร็วสูง
จากประเทศจีน 

5.3.2 ปัจจัยของความส าเร็จในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อในการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง 
1) เกษตรกรที่มีความสนใจ และรักในการเลี้ยงโค 
2) เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่า เช่น 

เทคโนโลยีด้านการจัดการพันธุ์ การจัดการอาหาร และการจัดการด้านสุขศาสตร์สัตว์ เป็นต้น 
3) เครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายเกษตรกร เพื่อขยายฐานการผลิตการผลิตขนาดใหญ่ 

และบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เครือข่ายผู้ประกอบการการตลาด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโซ่
กลางน ้าและโซ่ปลายน ้า และขยายโอกาสทางการตลาด รวมทั้ง เครือข่ายหน่วยงานพี่เลี้ยงในพื้นที่ ในการ
ให้การสนับสนุนด้านต่าง เช่น เงินทุน ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ เป็นต้น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

4) การตลาดรองรับที่ชัดเจน ทั้งตลาดใน และนอกพ้ืนที่ ตลอดจนตลาดต่างประเทศ 
 

5.4 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

5.4.1 ผลผลิต (Output) ของโครงการ 
1) ต้นแบบธุรกิจชุมชนโคเนื้อ ซึ่งสามารถท าแผนธุรกิจ มีมูลค่าธุรกิจ 8 ,233,631.71 บาท มี

อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 18.43 ที่สามารถท าให้มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตได้ 
2) องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่

อุปทาน ได้แก่ 
2.1) การจัดการฝูงโคพ่อแม่พันธุ์ 
2.2) การจัดการอาหาร 
2.3) การจัดการด้านสุขศาสตร์สัตว์ 

5.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้น อันเกิดจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง 

และรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการที่มีประมาณผลผลิตเพ่ิม โคมีความสมบูรณ์มากขึ้น  
2) มีเยาวชนในชุมชน จ านวน 5-7 คน เข้ามาเป็นผู้ประกอบการเพ่ือชุมชน 
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5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.4.1 ธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมือง เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และยึดเป็นอาชีพ

หลักที่ต้องการกลไกการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต 3 เรื่อง ได้แก่ 

การจัดการพ่อแม่พันธุ์ การจัดการพืชอาหารและโภชนาการ และการจัดการสุขศาสตร์สัตว์ โดยหน่วยงาน

หลัก ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ส.ป.ก. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น 

เพ่ือให้การเลี้ยงโคพ้ืนเมืองสามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ ทดแทนและลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้ (ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์) 

5.4.2 การพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อมีความยั่งยืนต้องการปัจจัยหนุนเสริม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่

ชุมชน/ลดต้นทุนการผลิต เช่น เชื่อมโยงกับโครงการภาครัฐ เช่น โครงการธนาคารโคกระบือ โครงการการ

เลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่ โครงการโคล้านตัว เป็นต้น 

5.4.3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และเงื่อนไขการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อ ควรได้รับการผลักดัน 

และการเชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันด้านการส่งออกโคมีชีวิต  จากศักยภาพของ

พ้ืนที่สูงที่เป็นจังหวัดการค้าชายแดน เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เชียงราย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเขต

เศรษฐกิจผ่าน สปป. ลาว และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนซึ่งมีความต้องการบริโภคเนื้อโค

จ านวนมาก 

5.4.4 การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือลดความขัดแย้งกรณีของการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองในพื้นที่คุณภาพลุ่มน ้า

ชั้นที่ 1 และ 2 ระหว่างหน่วยงานอนุรักษ์และดูแลพื้นที่กับชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย เพื่อให้ชุมชนสามารถท าการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดูแลป่าชุมชนตามเป้าหมาย

ของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

5.4.5 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรอง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
ขึ้น อีกท้ังยังท าให้เกิดการบริหารขนาดใหญ่ร่วมกัน และเกิดการใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพ้ืนฐาน (เช่น โรง
ฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป เป็นต้น) ร่วมกัน ที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และท าให้เกิดการบริหารจัดการโซ่
อุปทานที่ครบวงจร อันจะท าให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

5.4.6 การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
โดยดชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เช่น การท่องเที่ยว และพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น) ให้มีการ
ส่งเสริมองค์ความรู้สู่การปฏิบัติติอย่างต่อเนื่อง 

5.4.7 แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อนี้ ควรที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นเครือข่ายและ
เกิดการขยายผลในจังหวัดน่าน หรือพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน 
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น่าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  
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2. เอกสารประกอบการน าเสนอแผนงาน วัตถุประสงค์โครงการแก่บุคลากรจากส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดน่าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

ประเด็นหารือร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดน่าน 

1. เป้าหมาย  
การพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อ และ Young smart farmers โคเนื้อ ด้วยโซ่อุปทานการผลิต 4 ห่วง

โซ่  โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่า 

2. ประเภทโคเนื้อ และพื้นที่เป้าหมาย 
1. โคพ้ืนเมือง จ านวน 1 ชุมชน (บ้านบอน อ.แม่จริม) จ านวนเกษตรกรประมาณ 20 ราย 
2. โคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป จ านวน 2 ชุมชน (บ้านแก้ม บ้านดอนไชย อ.ปัว) จ านวนเกษตรกร

ประมาณ 20 ราย     

3. ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 ราย 
2. เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม จัดการองค์ความรู้/เทคโนโลยี ด้านการผลิตและการตลาด เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน หรือมีผลิตผลใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาด ไม่น้อยกว่า 3 เทคโนโลยี : เกษตรกรมีต้นทุน
ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และมีรายได้เพ่ิมไม่น้อยว่าร้อยละ 15  

3. เกิดวิสาหกิจโคเนื้อ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม 
4. เกิด Young smart farmers เพ่ือเป็นผู้ประกอบการของชุมชน ไม่น้อยกว่า 4 ราย (ใน 3 

ชุมชน) 

4. Key success factors  
1. การบูรณาการกับโครงการส่งเสริมในพื้นที่ (ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดน่าน) ผ่านโครงการภาครัฐ 

(เช่น โครงการธนาคารโค กระบือ) 
2. การขอความอนุเคราะห์บุคลากร (1. ผู้ประสานงานในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนร่วมกัน  และ 2. 

คัดเลือกชุมชน / Young smart farmers ที่มีความสนใจ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ)  
3. การสนับสนุน วัสดุ/อุปกรณ์ ตามกิจกรรม ร่วมกัน 

5. แนวทางการท างาน 
1. จัดท า Actions plan ร่วมกับ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่ เพื่อเสนอปศุสัตว์จังหวัด

น่าน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
2. จัดท าเวทีเสวนา รับฟังความเห็น / ความต้องการของชุมชน 
3. สรุปให้ผู้ที่เก่ียวข้อง /ปศจ. ในเดือนที่ 6 และ 11 เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลได้  
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ประเด็น 
1. อาหารหยาบในฤดูแล้งไม่เพียงพออาจส่งผลถึงสุขภาพ/ผลผลิต  

ทางแก ้คือ เป็นไปได้หรือไม่ในการอัดเปลือกข้าวโพดเพ่ือท าสต๊อค (เช่น สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม) 
2. โปรแกรมถ่ายพยาธิ อย่างถูกต้องหรือไม่...เลี้ยงในป่า จะมีปัญหาเรื่อง พยาธิ สูงกว่าระบบฟาร์ม 
3. การขายผลผลิต/ตลาด...สว่นใหญ่ขายวัวตัวผู้หนุ่ม ตั้งค าถามว่า ขายอายุเท่าไหร่ ตัวละเท่าไหร่  

ทางแก ้ ควรมีระบบการขุนเพ่ือเพ่ิมน ้าหนัก และคุณภาพ /ลดระยะเวลา ได้เงินเร็ว 
4. สายพันธุ์ ถ้าเป็นพื้นเมือง ที่ตัวเล็กลงเรื่อยๆ เพราะเลือดชิด 

ทางแก ้ การคัดพันธุ์/ผสมพันธุ์ สร้างฝูงโคต้นน ้าด้วยการคัดพันธุ์ เพ่ือแม่มีลักษณะที่ดีข้ึน 
ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่นิยมการผสมเทียม  เนื่องจากระบบการเลี้ยงที่อยู่ในป่า โคตื่นเปรียว จับยาก 

5. เกษตรกรหัวก้าวหน้า ที่อยากท าลูกผสมวากิว.. เกษตรกรจะยอมรับ/สนใจหรือไม่ 
6. รูปแบบการตลาด ปัจจุบัน จะขายช่วงเดือนที่ลงจากป่า/ฤดูหนาว ซึ่งโคจะสมบูรณ์  วิธีการคือต่างคน

ต่างขาย มักเสียเปรียบ ข้อมูลที่พ่อค้าให้มักไม่พอ ความเชี่ยวชาญในการประเมินน ้าหนักไม่เก่งเท่าพ่อค้า 
7. แนวทางรวมกลุ่มขาย/ประมูล ในชุมชนจะเป็นไปได้หรือไม่ 
8. สร้างผู้ประกอบการที่เป็นคนในชุมชน ได้หรือไม่ 
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ภาคผนวก ข 

สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 
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1. สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านกิ่วน ้า ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

หมู่บ้านกิ่วน ้าเป็นชุมชนเผ่าม้ง มีครัวเรือนทั้งสิ ้น 46 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่เลี ้ยงโคเนื้อ 25 
ครัวเรือน ขนาดฝูงโค 480 ตัว (เฉลี่ยประมาณ 20 ตัว/ครัวเรือน สูงสุด 60 ตัว และต ่าสุด 2 ตัว ดังตาราง
ผนวกท่ี ค1) 

1.1 การผลิต ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงโคในป่า (พื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2) ลักษณะการเลี้ยง
เป็นกลุ่ม ในพื้นที่ป่า 3 ป่า ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงอีก 3 หมู่บ้าน ที่มีการเลี้ยงโคพื้นเมือง
เช่นเดียวกัน โดยฝูงโคจะอยู่ในป่าตลอดทั้งปี ส่วนการเลี้ยงในหมู่บ้านมีเพียงเล็กน้อย (หากครัวเรือนใดมีโค
ไม่ถึง 5 ตัว จะเลี้ยงภายในหมู่บ้าน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่) การดูแลฝูงโค เกษตรกรจะผลัดการไปดูแล 
เมื่อว่างเว้นจากการท าไร่ (ความถ่ีบางครัวเรือน 1 ครั้ง/สัปดาห์ บางครัวเรือน 1 ครั้ง/เดือน ตามแต่ภารกิจ
การท าไร่ท านา) เพื่อน าเกลือหรือเวชภัณฑ์ไปรักษาโคซึ่งอาจเจ็บป่วย คลอดลูก เป็นต้น โคที่เลี้ยงในป่า
มักจะตื่นง่ายไม่สามารถต้อนรวมฝูงเพื่อการจัดการที่ดี เช่น การถ่ายพยาธิภายในภายนอก เป็นต้น ฝูงโคท่ี
เลี้ยงในป่าจึงไม่ค่อยได้ท าการถ่ายพยาธิ ส าหรับการเลี้ยงโคในหมู่บ้าน เกษตรกรมีการถ่ายพยาธิ 2-3 ครั้ง/
ปี ปัญหาการผลิต ประกอบด้วย  

1) ข้อจ ากัดของพื้นที่/อาหารตามธรรมชาติในป่าลดลง ท าให้ชุมชนลดขนาดการเลี้ยง และบาง
รายต้องน าฝูงโคกลับเข้ามาเลี้ยงในชุมชน ซึ่งต้องมีการจัดการอาหารที่ใช้เลี้ยงโค  

2) ฝูงโคต้นน ้า (พ่อแม่พันธุ์) พบปัญหาเลือดชิด ท าให้ขนาดของโคและพ่อแม่พันธุ์เล็กลง อัตราการ
แคระแกรน และการสูญเสียสูงขึ้น  

3) การเลี้ยงในป่าท าให้สุขศาสตร์สัตว์ เช่น การท าวัคซีน การถ่ายพยาธิภายใน ภายนอก เป็นต้น 
ท าได้ยาก  

4) เกิดการสูญเสียจากสัตว์ป่า เช่น เสือ หมาป่ากัดลูกโค เป็นต้น  
5) กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้ พ.ร.บ อุทยานแห่งชาติ มาตรา 64/มาตรา 65 ไม่เอ้ือ

ต่อการเลี้ยงโคในป่า 
2.2) การตลาด มีผู้รวบรวมจากภายนอกท้องถิ่นเพียงรายเดียว ส่วนใหญ่จะรวบรวมโคเพศผู้อายุ 5-6 

ปี รวมทั้งโคแม่พันธุ์ที่อายุมากหรืออัตราการให้ลูกไม่ดี ในลักษณะเหมาตัว ราคา 20,000 บาท/ตัว โดยผู้
รวบรวมโคพื้นเมืองมีชีวิตเพื่อไปจ าหน่ายต่อในตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดน่าน ซึ่งมีทั้งผู้ที่ซื้อเพื่อขุนต่อ 
และซื้อเพ่ือเข้าโรงฆ่าสัตว์ในท้องถิ่น ปัญหาของการรวบรวมโคมีชีวิต ประกอบด้วย  

1) ขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง  
2) การจ าหน่ายโคมีชีวิตพ่ึงพาผู้ประกอบการ/ผู้รวบรวมจากภายนอก แม้จะมีแนวโน้มของราคาดี 

(ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา) แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ขังขาดข้อมูลการตลาด/สถานการณ์การตลาด เพ่ือการเจรจา
ต่อรองกับผู้รวบรวม  
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3) ปริมาณการรวบรวมยังมีน้อย ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล จึงมีต้นทุนการขนส่งสูง (ขนส่งโดย
รถปิกอัพ จ านวน 2-3 ตัว/เที่ยว) ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 

  

  

  

ภาพผนวกที่ ข1  การประชุมรับฟังความเห็น สถานการณ์และศักยภาพการผลิตโคเนื้อเชิงพ้ืนที่ บ้านกิ่วน ้า 
ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน วันที่ 13 มีนาคม 2564 
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2. สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านน ้าปูน ต าบลน ้า

พาง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

หมู่บ้านน ้าปูน มีครัวเรือนทั้งสิ ้น 124 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 700 คน เป็นคนพื้นเมือง มี
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 23 ครัวเรือน และมี 5 ครัวเรือนที่เลี้ยงกระบือร่วมด้วย ขนาดฝูงโคประมาณ 272 
ตัว (เฉลี่ยประมาณ 13 ตัว/ครัวเรือน สูงสุด 60 ตัว และต ่าสุด 2 ตัว ดังตารางผนวกท่ี ค2) 

2.1 การผลิต เป็นการเลี้ยงในป่าซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 3-5 กิโลเมตร เกษตรกรจะเข้าไป
ดูแลโคทุกวันพระ โดยโคจะอยู่ในป่าเป็นระยะเวลา 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม) เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งแหล่ง
อาหารจากป่าไม่เพียงพอ จึงต้องน าโคมาเลี้ยงในพื้นที่หมู่บ้านเป็นระยะเวลา 6 เดือน (พฤศจิกายน-
มิถุนายน) ซึ่งมีการสร้างคอกไว้ส าหรับเลี้ยง ข้อดีของการน าโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน คือ สามารถจัดการ
สุขภาพสัตว์ ท าวัคซีนได้ โดยแหล่งน าเข้าโคที่ส าคัญส่วนหนึ่งมาจากโครงการโคเนื้อประชารัฐ ที่ได้รับการ
สนับสนุนโคแม่พันธุ์จากโครงการฯ จ านวน 5 แม่ เมื่อแม่โคให้ลูก หากเป็นเพศเมียเกษตรกรจะเลี้ยงจนอายุ
ประมาณ 18 เดือน จึงคืนโคสาวให้แก่โครงการฯ เพื่อ น าไปมอบให้แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป หากเป็นโค
เพศผู้ ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพ่ือจ าหน่ายเป็นโคขุน แต่ทั้งนี้หากเกษตรกรประสงค์จะคืนเป็นโคเพศผู้ก็สามารถท า
ได้ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้จะต้องส่งคืนโคทั้งสิ้น จ านวน 5 ตัว โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา 
ปัญหาด้านการผลิตที่พบ ได้แก่ 

1) ข้อจ ากัดของพื้นที่/อาหารตามธรรมชาติในป่า ลดลง ท าให้ชุมชนลดขนาดการเลี้ยง และบาง
รายต้องน าฝูงโคกลับเข้ามาเลี้ยงในชุมชน ซึ่งต้องมีการจัดการอาหารที่ใช้เลี้ยงโค  

2) ฝูงโคต้นน ้า (พ่อแม่พันธุ์) พบปัญหาเลือดชิด ท าให้ขนาดของโค และพ่อแม่พันธุ์เล็กลง อัตรา
การแคระแกรน และการสูญเสียสูงขึ้น  

3) โคแม่พันธุ์มีอัตราการผสมติดต ่า 
2.2 การตลาด มีผู้รวบรวมทั้งในหมู่บ้าน และจากต่างอ าเภอ (ซึ่งมีหลายราย) ท าการรวบรวมโคมีชีวิต

ทั้งโคแม่พันธุ์ที่อายุมากหรือให้ลูกไม่ดี และลูกโคเพศผู้อายุประมาณ 1 ปี ราคาข้ึนอยู่กับสายพันธุ์ (สายพันธุ์
พื้นเมือง 12,000-15,000 บาท/ตัว และสายพันธุ์ลูกผสมบีฟมาสเตอร์หรือแองกัส 17,000-18,000 บาท/
ตัว) โดยในรอบปีเกษตรกรจะขายโคเฉลี่ย 2-3 ตัว/ครัวเรือน (มีรายได้จากการขายโคประมาณ 76,000 
บาท/ปี/ครัวเรือน เฉลี่ย 25,000 บาท/ตัว) ระบบการซื้อขายแบบการเหมาตัว เกษตรกรจะก าหนดราคา
จากประสบการณ์ ซึ่งบางรายมีทักษะการคาดคะเนน ้าหนักโคได้ ประมาณมูลค่าจากการช าแหละ และรู้
ข้อมูลข่าวสารราคาและตลาดโคมีชีวิต โดยตรวจสอบจากราคาตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดน่าน และเม่ือผู้
รวบรวมท าการรวบรวมโคมีชีวิต ส่วนหนึ่งชุมชนยังมีการบริโภคในช่วงเทศกาลต่างๆ ฤดูกาลการเก็บเกี่ยวที่
มีการลงแขก จะน าโคไปช าแหละขายแบ่งชิ้นส่วนเท่าๆ กัน (เรียกว่า ตกปุ้น1) บางส่วนจะน าโคท่ีรวบรวมได้

 
1 ตกปุ้น เป็นรูปแบบการตลาดแบบหนึ่งที่ไม่ได้อาศัยผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งปุ้น แปลว่า กอง ตัวอย่างเช่น เนื้อโคจำนวน 200 กิโลกรัม มี
คนตกปุ้น 10 คน ก็จะแบ่งเนื้อโคออกเป็น 10 กองเท่าๆ กัน ส่วนใหญ่ตกปุ้นมาเพื่อบริโภคในชุมชน เป็นการช่วยกันซื้อสินค้าในชุมชน ลด
พ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคซ้ือได้ในราคาที่ถูกลง นิยมใช้กับสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ หมู เป็นต้น 
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ไปจ าหน่ายต่อในตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดน่าน ซึ่งมีท้ังผู้ซื้อที่ซื้อไปเพ่ือขุนต่อ และซื้อไปเพ่ือเข้าโรงฆ่า
สัตว์ในท้องถิ่น  ส าหรับปัญหาของการรวบรวมโคมีชีวิตคล้ายคลึงกับบ้านกิ่วน ้า ได้แก่  

1) ขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง  
2) การจ าหน่ายโคมีชีวิตพ่ึงพาผู้ประกอบการ/ผู้รวบรวมจากภายนอก  
3) ปริมาณการรวบรวมยังมีน้อย ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล จึงมีต้นทุนการขนส่งสูง (ขนส่งโดย

รถปิกอัพ จ านวน 2-3 ตัวต่อเที่ยว) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง) 
 

  

  

  

ภาพผนวกที่ ข2  การประชุมรับฟังความเห็น สถานการณ์ และศักยภาพการผลิตโคเนื้อเชิงพื้นที่ บ้านน ้า
ปูน ต าบลน ้าพาง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน วันที่ 13 มีนาคม 2564  
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3. สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแดง 
ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

หมู่บ้านหนองแดง มีครัวเรือนทั้งสิ้น 103 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 315 คน เป็นคนไทยพ้ืนเมือง 
มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ปลูกยางพารา ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และท าไร่ข้าวโพด ตลอดจนปศุ
สัตว์ ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหลายครัวเรือน แต่มี 10 ครัวเรือนที่มีการรวมกลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงให้เป็นโคสายพันธุ์ดี (ลูกผสมบีฟมาสเตอร์และชาร์โรเลส์) ปัจจุบันมีขนาดฝูงโค 82 
ตัว (เฉลี่ยประมาณ 9 ตัวต่อครัวเรือน สูงสุด 17 ตัว และต ่าสุด 2 ตัว ดังตารางผนวกท่ี ค3)  

3.1 การผลิต ลักษณะการเลี้ยงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก (เกษตรกร 6 ครัวเรือน) เลี้ยง
บริเวณชายป่า (พื้นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2) ใกล้หมู่บ้านโดยจะเลือกเป็นพื้นที่ราบ แล้วท าการล้อม
รั้วไว้ ซึ่งโคจะอยู่ในป่าประมาณ 4 เดือน (กรกฎาคม-ตุลาคม) เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งแหล่งอาหารจากป่าไม่
เพียงพอ จึงต้อนโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้านเป็นระยะเวลา 8 เดือน (พฤศจิกายน-มิถุนายน) ซึ่งในอนาคต
เกษตรกรกลุ่มนี้มีเป้าหมายของการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อต้องการที่จะปรับปรุงให้เป็นโคสายพันธุ์ดี (ลูกผสมบีฟ
มาสเตอร์และชาร์โรเลส์) เนื่องจากเกษตรกรมองว่า หากเลี้ยงโคพื้นเมืองทั่วไปความสามารถในการแข่งขัน
จะต ่าเม่ือเทียบกับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงที่เป็นชาวเขาที่ส่วนใหญ่เลี้ยงในป่า 8-12 เดือน ท าให้มีต้นทุนที่เป็น
เงินสดต ่ามาก ปัญหาของการผลิตที่พบ ประกอบด้วย  

1) อัตราการผสมติดของโคแม่พันธุ์ต ่า (ร้อยละ 50) และเมื่อผสมติดและคลอดลูกโคแล้ว มี
ระยะเวลากลับสัดช้า (7 เดือน) 

2) พืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ ต้องซื้ออาหารหยาบจากนอกพ้ืนที่ ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง  
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ภาพผนวกที่ ข3  การประชุมรับฟังความเห็น สถานการณ์ และศักยภาพการผลิตโคเนื้อเชิงพื้นที่ บ้าน
หนองแดง ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน วันที่ 9 เมษายน 2564 
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4. สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านปางช้าง 
ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

หมู่บ้านปางช้าง เป็นชุมชนเผ่าม้ง มีครัวเรือนทั้งสิ ้น 78 ครัวเรือน ประชากร 479 คน มีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ในอดีตเลี้ยงโคพื้นเมืองสืบต่อจากบรรพบุรุษเกือบทุกครัวเรือน แต่ในช่วงปี พ.ศ.
2553-2560 เปลี่ยนไปท าไร่ข้าวโพดและเลิกเลี้ยงโคพื้นเมืองหลายครัวเรือน เหลือครัวเรือนที่ยังเลี้ยงโค
เพียง 5 ครัวเรือน ปัจจุบันราคาโคปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรจึงกลับมาเลี้ยงโคเพ่ิมข้ึนเป็น 31 ครัวเรือน ขนาด
ฝูงโค 378 ตัว (เฉลี่ยประมาณ 13 ตัว/ครัวเรือน สูงสุด 48 ตัว และต ่าสุด 2 ตัว ดังตารางผนวกที่ ค4) และ
ครึ่งหนึ่งของเกษตรกรกลุ่มนี้มีความสนใจปรับปรุงพันธุ์โคเป็นโคชน เนื่องจากจ าหน่ายได้ราคาดีกว่าโค
พ้ืนเมืองและเป็นความชอบส่วนตัว 

41 การผลิต ลักษณะการเลี้ยงโค จะเป็นการเลี้ยงในป่า (พ้ืนที่คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 1 และ 2) ห่างจาก
ชุมชนออกไป 7-8 กิโลเมตร แล้วเข้าไปดูแลโคในป่า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ และเม่ือถึงฤดูแล้งที่อาหารจากป่าไม่
เพียงพอ จึงต้องน าโคมาเลี้ยงในพื้นที่หมู่บ้านเป็นระยะเวลา 6 เดือน (พฤศจิกายน-เมษายน) แต่ลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ป่าของหมู่บ้านนี้แหล่งน ้าและแหล่งอาหารอยู่ไกลกัน ซึ่งเป็นปัญหาในกรณีที่โคแม่
พันธุ์ท้องแก่ต้องเดินไกล อาจส่งผลต่อการคลอดลูกโคได้ โดยในปัจจุบันเกษตรกรบางรายได้ลงทุนปลูกพืช
อาหารสัตว์ในพื้นที่ท ากินของตนเอง เนื้อที่ 40 ไร่  แล้วน าโคมาเลี้ยงในแปลงหญ้านี้เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้โค ส่วนในด้านสุขศาสตร์สัตว์ เกษตรกรได้มีการตรวจสุขภาพโค ท าโปรแกรมวัคซีนปีละ 1 ครั้ง 
(เริ่มท าเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา) ทั้งนี้จะเห็นว่าแม้ลักษณะการเลี้ยงโคที่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงในป่า แต่อยู่ไม่ไกลจาก
ชุมชนนัก จึงท าให้สามารถเข้าไปดูแลโคได้ดีและบ่อยกว่า (เมื่อเทียบกับหมู่บ้านกิ่วน ้า) ปัญหาเรื่องจาก
สูญเสียจากสัตว์ป่าท าร้ายโคจึงมีน้อย รวมทั้งยังมีการสลับพ่อพันธุ์คุมฝูงเพื่อลดปัญหาเลือดชิด และมีการ
อัตราการให้ลูกร้อยละ 80 ปัญหาของการผลิตที่พบ ประกอบด้วย  

1) ข้อจ ากัดของพื้นที่/อาหารตามธรรมชาติในป่าลดลง ประกอบกับแม้ในชุมชนจะมีการปลูก
ข้าวโพด แต่ต้องจ าหน่ายข้าวโพดให้พ่อค้าคนกลางขนไปสีนอกพ้ืนที่ ท าให้ในชุมชนไม่มีผลพลอยได้จากการ
เก็บเก่ียวข้าวโพดเพ่ือใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงโค  

2) การเลี้ยงในป่าท าให้สุขศาสตร์สัตว์ เช่น การท าวัคซีน การถ่ายพยาธิภายใน ภายนอก เป็นต้น 
ท าได้ยาก 

4.2 การตลาด เกษตรกรไม่มีการวางแผนการจ าหน่าย จะจ าหน่ายตามความจ าเป็นในการใช้เงิน 
ดังนั้นจึงท าให้เกิดปัญหาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางซึ่งมีหลายราย เกษตรกรจะมีการต่อรองราคาที่
ตนเองพอใจ โดยในการจ าหน่ายจะคัดเลือกโคเพศผู้ที่โตเต็มวัยเป็นล าดับที่ 1 (อายุ 3 -4 ปี น ้าหนัก 250 
กิโลกรัมข้ึนไป) จ าหน่ายในราคา 20,000-25,000 บาท/ตัว ล าดับที่ 2 เป็นโครุ่น/โคหนุ่ม (อายุ 2 ปี) ล าดับ
ที่ 3 เป็นโคแม่พันธุ์ที่อายุมากแล้ว ส่วนโคสาวนั้นจะจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรที่สนใจจะซื้อไปท าแม่พันธุ์
เท่านั้น ปัญหาของการรวบรวมโคมีชีวิต ได้แก่  
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1) ขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง  
2) การจ าหน่ายโคมีชีวิตพ่ึงพา ผู้ประกอบการ/ผู้รวบรวมจากภายนอก  
3) ปริมาณการรวบรวมยังมีปริมาณน้อย ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล จึงมีต้นทุนการขนส่งสูง 

(ขนส่งโดยรถปิกอัพ จ านวน 2-3 ตัว/เที่ยว)  ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 

  

  

  

ภาพผนวกที่ ข4  การประชุมรับฟังความเห็น สถานการณ์และศักยภาพการผลิตโคเนื้อเชิงพื้นที่ บ้านปาง
ช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน วันที่ 9 เมษายน 2564  
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5. สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

5.1 การผลิต จากการส ารวจศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อในอ าเภอปัว พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อ
เมืองปัว ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 12 คน ส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคสายพันธุ์ลูกผสมเลือดยุโรป เช่น ชาร์โรเลส์ และ
บางส่วนเลี้ยงโคสายพันธุ์ลูกผสมแองกัส โดยได้รับองค์ความรู้จากส านักงานปศุสัตว์ในพื้นที่  นอกจากนี้
เกษตรกรยังมีการผสมอาหารที่ช่วยลดต้นทุน/ระยะเวลาในการเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับลักษณะการ
เลี้ยงของตนเอง โดยมีรายละเอียดของการผลิตดังนี้ การผลิตโคต้นน ้า เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 5-6 ตัว/
ครัวเรือน โดยใช้หญ้าเนเปียร์ ฟางอัดก้อน ฝุ่นข้าวโพด แป้งเหล้า กากน ้าตาล เป็นต้น ซึ่งโคแม่พันธุ์ที่เลี้ยง
โดยส่วนใหญ่เป็นโคลูกผสมชาร์โรเลส์ แล้วใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง เมื่อได้ลูกโคหย่านม ที่น ้าหนักประมาณ 250 
กิโลกรัม จึงจ าหน่ายแบบเหมาตัวในราคาประมาณ 25 ,000 บาท (ราคากิโลกรัมละ 100 บาท) โดยน าไป
จ าหน่ายตลาดนัดโค-กระบือ ในท้องถิ่น การผลิตโคกลางน ้า เกษตรกรน าเข้าลูกโคหย่านมจากตลาดนัดโค
กระบือในท้องถิ่น แล้วเลี้ยงจนได้โครุ่นที่มีโครงสร้างใหญ่พร้อมเข้าสู่กระบวนการขุน ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้
เลี้ยงเป็นโคขุนต่อ และอีกส่วนหนึ่งแบ่งจ าหน่าย (น ้าหนักประมาณ 350 กิโลกรัม ราคา 40 ,000 บาท/ตัว) 
และการผลิตโคปลายน ้า เกษตรกรน าเข้าโครุ่นจากแหล่งส าคัญ คือ ตลาดนัดโค-กระบือ ในท้องถิ่นมาเลี้ยง
ต่อ (ระยะเวลาการเลี้ยง 14 เดือน) โดยเน้นการใช้อาหารข้นเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายในการผลิตโคขุนที่มี
น ้าหนัก 600 กิโลกรัมข้ึนไป และมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ ปัญหาด้านการผลิตที่พบ ได้แก่  

1) ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านการคัดเลือกสายพันธุ์โคท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดน่าน  
2) การจับสัดยังไม่แม่นย า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมไม่ทันเวลา อัตราการผสมติดจึง

ต า่  
3) การจัดการอาหารมีต้นทุนสูง และคุณภาพเนื้อโคขุนเกรดไขมันแทรกยังต ่ากว่ามาตรฐาน (ต ่า

กว่าเกรด 3 จาก 5 เกรด) 
5.2 การตลาด โคขุนที่ผลิตได้ จะถูกรวบรวมโดยพ่อค้าในท้องถิ่นที่เพื่อจ าหน่ายโคมีชีวิตในตลาดนัด

โค-กระบือ บางส่วนขายให้แก่ผู้ส่งออก (จีน) บางส่วนผู้รวบรวมเพื่อส่งเข้าโรงฆ่า ซึ่งมีทั้งโรงฆ่าในท้องถิ่น 
(โรงฆ่าสัตว์เทศบาล) และโรงฆ่ามาตรฐานในจังหวัดพะเยา (โรงฆ่าสัตว์ของสหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ จ ากัด) 
และจังหวัดเชียงใหม่ (โรงฆ่าของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด าเนินการโดยสหกรณ์
เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด (Max beef)) ซึ่งโคในส่วนนี้จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนฆ่าและช าแหละ และตัดแต่งเพ่ือ
การจ าหน่ายต่อไป ส าหรับปัญหาในด้านการรวบรวมและการตลาด ได้แก่  

1) ปริมาณการรวบรวมโคขุนต่อเที่ยวยังไม่เพียงพอ ท าให้มีต้นทุนค่าขนส่งสูง  
2) ขาดการพัฒนาโซ่อุปทานขั้นกลางน ้าและปลายน ้าไปสู่ผู้บริโภคเป้าหมาย (ทั้งตลาดภายใน

และตลาดส่งออก) (ภาพผนวกท่ี ข5) 
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การจัดการอาหารโดยทั่วไป (ใช้หญ้า ฟางข้าว ฝุ่นข้าวโพด เป็นอาหารหลักร่วมกับอาหารส าเร็จรูปในการ
เลี้ยง) 
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ใช้อาหาร TMR (Total mix ratio) เป็นการหมักอาหารโดยผสมระหว่างอาหารส าเร็จรูปและพืชอาหารหยาบ 
และใช้สับปะรดหมัก 6 เดือนสุดท้ายของระยะการขุนก่อนจ าหน่าย 

ภาพผนวกที่ ข5  การส ารวจศักยภาพเชิงพ้ืนที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในแต่ละชุมชนในจังหวัดน่าน 
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1. รายชื่อเกษตรกร และจ านวนโคเนื้อ บ้านกิ่วน ้า ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ตารางผนวกที่ ค1 รายชื่อเกษตรกร และจ านวนโคเนื้อ บ้านกิ่วน ้า ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

รายชือ่เกษตรกรบ้านกิว่น ้า จ านวนโคเนือ้ (ตัว) 
1 นายพิชาภพ แซ่ว่าง 10 
2 นางยุวพร แซ่เฮอ้ - 
3 นายธรรมยุ แซ่ว่าง 20 
4 นายซ่ึง แซ่ว่าง 14 
5 นายจอ แซ่ว่าง 52 
6 นายเจ๊ียะ  แซ่ว่าง 6 
7 นายเล่ากว้ะ แซ่ว่าง 4 
8 นายฉัวเซ้ง แซ่วา่ง 5 
9 นายเล่าจู แซ่ว่าง 50 
10 นายนา แซ่ว่าง 8 
11 นายเซ้ง แซ่ว่าง - 
12 นายสุทธิศักดิ์ พงศาวิภาวัฒน์ 34 
13 นายมานะ แซ่ว่าง 20 
14 นายวิวัฒน์ พงศาวภิาวัฒน์ 5 
15 นางจือ พงศาวิภาวัฒน์ 20 
16 นายธีรภัทร พงศาวิภาวฒัน์ 60 
17 นางเจ๊ียะ  แซ่หว้า 6 
18 นายลี แซ่ว่าง 2 
19 นางเบ้า แซ่ว่าง 3 
20 นางก๊ะ แซ่โซ้ง 13 
21 นายสุริยะ พงศาวิภาวฒัน์ 13 
22 นายลอเยีย แซ่ว่าง 3 
23 นางสุวรรณา พงศาวภิาวัฒน์ 6 
24 นายเยีย แซ่ว่าง 60 
25 นางชีวา พงศาวิภาวัฒน์ - 
26 นายชาติ วัฒนาตระกูลวงศ์ 48 
27 นายหว่าแม่ง พงศาวิภาวัฒน์ 15 
28 นายจือ แซ่ว่าง - 
29 นายลี แซ่ว่าง 5 
รวม 480 
สูงสุด (ตวั) 60 
ต ่าสุด (ตัว) 2 
เฉลีย่ (ตวั/ครวัเรอืน) 19.20 
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2. รายชื่อเกษตรกร และจ านวนโคเนื้อ บ้านน ้าปูน ต าบลน ้าพาง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ตารางผนวกที่ ค2 รายชื่อเกษตรกร และจ านวนโคเนื้อ บ้านน ้าปูน ต าบลน ้าพาง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

รายชื่อเกษตรกรบ้านน ้าปูน 
จ านวน (ตัว) 

กระบือ โคเนื้อ 
1 คุณตา 9 2 
2 คุณอิทธ ิ 4 - 
3 คุณรตัน ์ 3 8 

4 คุณสนอง 2 2 
5 คุณรส 8 6 
6 คุณแหว๋น - 8 

7 คุณวิชาญ - 50 
8 คุณแดง - 8 

9 คุณสามารถ - 16 
10 คุณเพ็ญ - 4 
11 คุณมติร - 5 
12 คุณรตัชนก - 7 

13 คุณสงค ์ - 5 
14 คุณวิเชียร - 4 
15 คุณนาค - 7 
16 คุณเจต็ - 10 
17 คุณสุทธิพงษ ์ - 5 
18 คุณด าเนิน - 2 
19 คุณแปลก - 16 

20 คุณฉพ - 2 
21 คุณปวง - 40 

22 คุณเสวียน - 5 
23 คุณหลิ่ม - 60 

รวม 26 272 
สูงสุด (ตัว) 9 60 
ต ่าสุด (ตัว) 2 2 

เฉลี่ย (ตัว/ครัวเรือน) 5.2 12.36 

  



105 
 

3. รายชื่อเกษตรกร และจ านวนโคเนื้อ บ้านหนองแดง ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน 

ตารางผนวกที่ ค3 รายชื่อเกษตรกร และจ านวนโคเนื้อ บ้านหนองแดง ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน 

รายชื่อเกษตรกรบ้านหนองแดง โทรศัพท์ 
จ านวนโคเนื้อ (ตัว) 

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ ์ ลูกโค โครุ่น โคขุน รวม 
1 นายดนัย พรมจันที 06-4330-4501 2 8 - 2 - 12 

2 นายสนอง พรมจันที 08-3156-2054 - 5 2 - - 7 
3 นายสิทธ์ิ พรมทะนา 09-2404-4698 1 8 4 4 - 17 

4 นายพน กายา 08-4611-9205 - 3 3 2 - 8 
5 นายอดิศักดิ์ ร ามะต ี - - 2 - - - 2 

6 นายทะนงศักดิ์ ร ามะต ี 09-8746-8602 - 4 - 3 - 7 
7 นายวีระพงษ์ วงค์พุทธค า 09-6215-1411 - 5 - 3 - 8 
8 นายประเสริฐ ร่วมกุล 08-3572-0920 - 5 4 1 - 10 

9 นายสุจิน อินต๊ะปิน - - - - - - 6 
10 นายสมนึก พรมดวงด ี - - - - - - 5 

รวม  3 40 13 15 - 82 
สูงสุด (ตัว)  2 8 4 4 - 17 

ต ่าสุด (ตัว)  - - - - - 2 
เฉลี่ย (ตัว/ครัวเรือน)  0.38 5.00 1.63 1.88 - 8.2 
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4. รายชื่อเกษตรกร และจ านวนโคเนื้อ บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตารางผนวกที่ ค4 รายชื่อเกษตรกร และจ านวนโคเนื้อ บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

รายชื่อเกษตรกรบ้านปางช้าง โทรศัพท์ 
จ านวนโคเนื้อ (ตัว) 

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ ์ ลูกโค โครุ่น โคขุน รวม 
1 นายชยานันท์ แซ่โซ้ง 06-4330-4501 1 2 2 - - 5 
2 นายนึ้ง แซ่โซ้ง  - 2 1 - - 3 
3 นายเล่ากะ๊ม๊ะ แซโ่ซ้ง  1 6 - 2 - 9 

4 นายเปา แซ่ว่าง  1 4 3 1 - 9 
5 นายจือเล่ง แซ่โซ้ง  3 5 3 4 - 15 
6 นายวิชัย แซ่โซ้ง  1 3 3 2 - 9 

7 นายชูวงศ์ แซ่โซ้ง  1 10 7 - - 18 
8 นายบรรณวิฑิต เกษวัฒน์  2 10 4 4 - 20 

9 นายเล่าเซา แซ่ว่าง  4 15 6 7 - 32 
10 นายเล่านา แซ่โซ้ง  1 8 2 1 - 12 
11 นายเหรยีญทอง แซ่โซ้ง 06-1013-4934 1 8 4 2 - 15 
12 นายยองเปา แซ่โซ้ง  1 4 5 4 - 14 

13 นายศรายุทธ แซ่โซ้ง  3 10 6 2 - 21 
14 นายสมบรูณ์ แซโ่ซ้ง  3 6 3 2 - 14 
15 นายเลาว่า แซโ่ซ้ง  - 4 3 3 - 10 
16 นายเลาซัว แซ่โซ้ง  3 4 4 1 - 12 
17 นายเลาเน้ง แซ่โซ้ง  - 2 2 - - 4 
18 นายเชือด แซ่ว่าง  1 - 1 - - 2 
19 นายวิพัฒน์ แซ่โซ้ง  - 2 2 - - 4 

20 นายพงษ์นเรศ แซ่โซ้ง  3 10 2 8 - 23 
21 นายซ๊ะ ซ่งไพบลูย ์  5 15 10 18 - 48 

22 นายเจรญิไชย ซ่งวัชรไพบูลย ์ 09-2619-2900 3 10 8 5 - 26 
23 นายสิทธิชัย แซ่โซ้ง  - 2 - - - 2 

24 นายเอี๊ยะ แซ่ว่าง  1 1 - - - 2 
25 นายวิชัย แซ่ว่าง  2 2 1 1 - 6 
26 นายบุญส่ง แซ่ว่าง 06-1532-1514 1 2 1 2 - 6 

27 นายรักไทย แซ่ว่าง  1 1 1 1 - 4 
28 นายสมบรูณ์ แซล่ ี  - 2 2 - - 4 

29 นางจินตรา แซล่ ี  - 2 1 - - 3 
30 นายปรีชา แซ่ว่าง  3 5 3 - - 11 

31 นางสาวเปรีย แซเ่ฮ้อ  2 4 4 5 - 15 
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รายชื่อเกษตรกรบ้านปางช้าง โทรศัพท์ 
จ านวนโคเนื้อ (ตัว) 

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ ์ ลูกโค โครุ่น โคขุน รวม 

รวม  48 161 94 75 - 378 
สูงสุด (ตัว)  5 15 10 18 - 48 
ต ่าสุด (ตัว)  - - - - - 2 

เฉลี่ย (ตัว/ครัวเรือน)  1.55 5.19 3.03 2.42 - 12.19 
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ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเป้าหมาย 
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1. แบบสัมภาษณ์ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมือง 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง 
โครงการ “การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชมุชนบนพื้นทีสู่ง” 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
1.1 ช่ือ ………....................…….... โทร …........................ บ้านเลขท่ี ........... หมู่ที่ ..…... ต. ........….…… อ. ..…....…… จ.น่าน  
1.2 เพศ  (   ) ชาย (   ) หญิง  อายุ ……. ปี    

การศึกษา ……….……......  สถานภาพ  (   ) โสด  (   ) สมรส/เคยสมรส 
1.3 ชาติพันธ์ุ (   ) คนพ้ืนเมือง  (   ) ชนเผ่า ..................……..................... 
1.4 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน …….. คน สมาชิกที่ช่วยเลี้ยงโคเนื้อ …….. คน 
1.5 พื้นที่ถือครอง .............. ไร่ .......... งาน รวมทั้งหมด ....................... แปลง 

แปลง ขนาด คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที ่ การใช้ประโยชน ์

1 ...... ไร่ ...... งาน   

2 ...... ไร่ ...... งาน   

3 ...... ไร่ ...... งาน   

4 ...... ไร่ ...... งาน   

5 ...... ไร่ ...... งาน   

1.6 อาชีพ 
 (  ) 1. การเกษตร 

ประเภท รายการ พื้นที่ผลิต รายได้ (บาท/ปี) รายการ พื้นที่ผลิต รายได้ (บาท/ปี) 

1. ไม้ผล 1.1 ...... ไร่ ...... งาน (…….. ต้น)  1.2 ...... ไร่ ...... งาน (…….. ต้น)  

 1.3 ...... ไร่ ...... งาน (…….. ต้น)  1.4 ...... ไร่ ...... งาน (…….. ต้น)  

2. พืชไร ่ 2.1 ข้าว ...... ไร่ ...... งาน   2.2 ข้าวโพด ...... ไร่ ...... งาน   

 2.3 ...... ไร่ ...... งาน   2.4 ...... ไร่ ...... งาน   

3. พืชผัก 3.1 ขิง ...... ไร่ ...... งาน   3.2  ...... ไร่ ...... งาน   

 3.3  ...... ไร่ ...... งาน   3.4  ...... ไร่ ...... งาน   

4. ปศุสัตว์ 4.1 โคเนื้อ ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  4.2 กระบือ ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  

 4.3 แพะ ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  4.4 ไก่พื้นเมือง ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  

5. ประมง 5.1 ปลา ……… ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  5.2  ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  

 (  ) 2. นอกภาคเกษตร 
รายการ รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน) หมายเหต ุ รายการ รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน) หมายเหต ุ

รับจ้าง   อื่นๆ …………………   
ค้าขาย   อื่นๆ …………………   
อื่นๆ …………………   อื่นๆ …………………   
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ส่วนที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
2.1 เริ่มเลีย้งโคเนื้อครั้งแรกในปี พ.ศ. 25..... จ านวน ……………. ตัว 
2.2 โคเนื้อที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกมีแหล่งที่มา ดังนี ้

ตัวที่ ประเภทโค1 พันธุ์โค2 แหล่งที่มา ลักษณะการซ้ือ 

1    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

2    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

3    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

4    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

5    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

หมายเหตุ: 1ประเภทโค หมายถึง  1=พอ่พันธุ์, 2=แมพ่ันธุ์, 3=โคหนุ่ม, 4=โคสาว, 5=ลูกโค 
      2พันธุ์โค หมายถึง  1=พื้นเมือง, 2=ลูกผสมบราห์มัน, 3=พันธุอ์ื่นๆ ระบ ุ
 

2.3 ลักษณะการเลี้ยง และจ านวนโคที่เลี้ยงในปัจจุบัน จ านวนโคทั้งสิ้น ........ ตัว เพศผู้ ........ ตัว เพศเมีย ........ ตัว แบ่งเป็น  

สายพันธุ ์
1. พ่อพันธุ์ 2. แม่พันธุ์ 3. ลูกโค 4. โครุ่น 5. โคขุน 

จ านวน การเลี้ยง1 จ านวน การเลี้ยง1 เพศผู้ เพศเมีย การเลี้ยง1  เพศผู้ เพศเมีย การเลี้ยง1 เพศผู้ เพศเมีย การเลี้ยง1 

1. โคพื้นเมือง               

2. โคลูกผสมบราห์มัน              

3. โคพันธุ์อื่นๆ ……….……………              

4. โคพันธุ์อื่นๆ ……….……………              

5. โคพันธุ์อื่นๆ ……….……………              

หมายเหตุ: 1การเลี้ยง หมายถึง  1=แบบขังคอก, 2=แบบปล่อยทุ่ง, 3=แบบกึ่งขังกึ่งปล่อยทุ่ง, 4=แบบปล่อยปา่ตลอดทั้งปี, 5=ปล่อยปา่แต่
ฤดูแล้งจูงมาเล้ียงในหมู่บ้าน 

 กรณีที่เลี้ยงปล่อยปา่แต่ฤดูแล้งจะต้อนมาเลี้ยงในหมู่บ้าน เลี้ยงในหมู่บ้านช่วงเดือน ............... - เดือน ............... 
 

2.4 ปัจจุบันเป็นสมาชิกของวิสาหกิจ/สหกรณ.์.............................................. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 25..... (เฉพาะที่เกี่ยวกับโคเนื้อ) 
 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยการผลิตและต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ 
3.1 ต้นทุนคงที ่
 3.1.1 ที่ดิน กรณีเช่าท่ีดินส าหรับการเลีย้งโคเนื้อ ……. แปลง  เนื้อท่ีทั้งหมด ……… ไร่  ค่าเช่า .......... บาท/ไร/่ป ี
 3.1.2 โรงเรือน/คอกในการเลี้ยงโคเนื้อ กรณีที่สร้างโรงเรือนส าหรับเลี้ยงโคในฤดูแล้ง 

หลังที่ 1 ค่าก่อสร้าง …… บาท ก่อสร้างปี พ.ศ. 25....  คาดว่าจะใช้งานได้อีก ..... ปี ค่าซ่อมแซม ……… บาท/ป ี 
หลังที่ 2 ค่าก่อสร้าง …… บาท ก่อสร้างปี พ.ศ. 25....  คาดว่าจะใช้งานได้อีก ..... ปี ค่าซ่อมแซม ……… บาท/ปี

 3.1.3 ร้ัว  ค่าใช้จ่ายการล้อมรั้ว ........ บาท ก่อสร้างปี พ.ศ. 25....  คาดว่าจะใช้งานได้อีก ..... ปี ค่าซ่อมแซม ..…… บาท/ป ี 
 3.1.4 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการเลี้ยงโคเนื้อ 

อุปกรณ์และเครื่องมือ จ านวน 
ราคา  

(บาท/หน่วย) 
ใช้งานมาแล้ว 

(ปี) 
คาดว่าจะใช้งานได้อีก 

(ปี) 
 ค่าซ่อมแซม  

(บาท/ปี) 
ค่าน ้ามัน  

(บาท/ครั้ง) 
ความถี่  

(ครั้ง/เดือน) 

1. รางน ้า        

2. รางอาหาร        

3. เครื่องตัดหญ้า      ค่าน ้ามัน   

4. เครื่องสับหญ้า      ค่าน ้ามัน   

5. รถเข็นหญ้า      ค่าน ้ามัน   

6. ถังหมักอาหาร        
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อุปกรณ์และเครื่องมือ จ านวน 
ราคา  

(บาท/หน่วย) 
ใช้งานมาแล้ว 

(ปี) 
คาดว่าจะใช้งานได้อีก 

(ปี) 
 ค่าซ่อมแซม  

(บาท/ปี) 
ค่าน ้ามัน  

(บาท/ครั้ง) 
ความถี่  

(ครั้ง/เดือน) 

7. เครื่องสูบน ้า      ค่าน ้ามัน  

8. ท่อน ้า/สายยาง        

9. เคียว        

10. พลั่ว        

11. รถจักรยานยนต ์      ค่าน ้ามัน  

12.         

13.         

14.         

3.2 ต้นทุนผันแปร 
3.2.1 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ (ช่วงฤดูแล้งท่ีโคอยู่ในหมู่บ้าน) 

(1) อาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงโค (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)    

อาหารหยาบ แหล่งที่มา 
ปริมาณ (กก./ตัว/วัน) ให้พืชเหล่านี้   

 ช่วงเดือนใดบ้าง พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ลูกโค โครุ่น โคขุน 

 (  ) หญ้าสดพันธุ์ ......................  (  ) แปลงหญ้าของตนเอง/สาธารณะ (  ) ซื้อราคา ...... บาท/กก.       

 (  ) หญ้าหมัก   (  ) ท าเอง                                (  ) ซื้อราคา ...... บาท/กก.       

 (  ) ฟางข้าว  (  ) ของตนเอง                           (  ) ซื้อราคา ...... บาท/กก.       

 (  ) อื่นๆ ..................................  (  ) ของตนเอง                           (  ) ซื้อราคา ...... บาท/กก.       

(2) อาหารข้นใช้เลี้ยงโค (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ)    

อาหารข้น 
ปริมาณ (กก./ตัว/วัน) ให้อาหารข้นเหล่านี้ 

ช่วงเดือนใดบ้าง พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ลูกโค โครุ่น โคขุน 

  (  ) อาหารข้นส าเร็จรูป ยี่ห้อ.................. โปรตีน …… % ราคา ........ บาท/กระสอบ (........... กก.)       

  (  ) อาหารข้นผสมเองสูตร 1 โปรตีน …… %  มีส่วนผสม ดังนี้ 
1. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
2. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
3. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
4. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
5. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 

      

   (3) อาหารเสรมิ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)    

อาหารเสริม 
ปริมาณ  

(กก./หน่วย) 
ราคา  

(บาท/หน่วย) 
ปริมาณการซื้อ  
(หน่วย/ครั้ง) 

ใช้เลี้ยงโคจ านวน  
(ตัว) 

ใช้เลี้ยงโคได้นาน  
(เดือน) 

ให้อาหารเสริมเดือนใด 

(  ) เกลือ         

(  ) แร่ธาตุก้อน         

(  ) อื่นๆ ..............         

3.2.2 แรงงานในการเลี้ยงโคเนื้อ  
(1) ช่วงที่โคอยู่ป่า: แรงงานในครัวเรือน รวมตัวท่าน จ านวน ...... คน ใช้เวลาในการดูแลโคเนื้อ ..... ช่ัวโมง/ครั้ง 

ความถี่ในการเข้าไปดูแลในป่า ................... ครั้ง/เดือน 
(2) ช่วงที่โคอยู่ในหมู่บา้น: แรงงานในครัวเรือน รวมตวัท่าน จ านวน ..... คน ใช้เวลาในการดแูลโคเนื้อ ..... ช่ัวโมง/วัน 

3.2.3 สาธารณูปโภคภายในฟาร์ม (ช่วงฤดูแล้งท่ีโคอยู่ในหมู่บ้าน) 
(1) น ้า (  ) 1. น ้าประปา   (  ) 2. น ้าบาดาล   (  ) 3. แหล่งน ้าธรรมชาติ ค่าน ้าภายในฟาร์ม ...... บาท/เดือน 
(2) ไฟฟ้า ค่าใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มเฉลี่ย ............ บาท/เดือน 
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3.2.4 ค่าเวชภัณฑ์สัตว์หรือยารักษาโรค ค่าบริการสัตวแพทย์ และค่าตอน 

การท าวัคซีน ถา่ยพยาธิ รกัษาโรค และตอนโค 
ค่าเวชภัณฑ์  
(บาท/ตัว) 

จ านวนโค (ตัว) จ านวน  

พ่อพันธุ ์ แม่พันธุ ์ ลูกโค โครุ่น โคขุน (ครั้ง/รอบการผลิต) 

1. การท าวัคซีนและถา่ยพยาธิ      
(  ) ท าเอง   (  ) จ้าง   (  ) การสนับสนนุจากรัฐ 

       

2. การรักษาโรค                      
(  ) ท าเอง   (  ) จ้าง   (  ) การสนับสนนุจากรัฐ 

       

3.2.5 วิธีการขยายพันธุ์โคเนื้อ 
(   ) 1. ใช้พ่อพันธุ์ อัตราพ่อพันธุ:์แม่พันธ์ุ ................. ตัว ในรอบปีท่ีผ่านได้ลูกโค ........... ตัว  
(   ) 2. ผสมเทียม จ านวน ................ ตัว  

(  ) ท าเอง ค่าน ้าเชื้อ ......... บาท/ตัว            น ้าเชื้อจาก ..........  
(  ) จ้าง ค่าจ้าง+ค่าเวชภัณฑ์ ......... บาท/ตัว  น ้าเชื้อจาก .......... 
จ านวนโคที่ผสมติด ครั้งที่ 1 ..... ตัว ครั้งที่ 2 ..... ตัว ครั้งที่ 3 ..... ตัว มากกว่า 3 ครั้ง ..... ตัว 

3.2.6 ค่าขนส่ง  
(1) ขนส่งเข้า    

(  ) ขนเอง (  ) จ้าง ค่าใช้จ่าย ........ บาท/ตัว  ค่าใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยสัตว์ ........ บาท/ตัว จ านวน ..... ตัว 
(2) ขนส่งออก    

(  ) ขนเอง (  ) จ้าง ค่าใช้จ่าย ........ บาท/ตัว  ค่าใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยสัตว์......... บาท/ตัว จ านวน ..... ตัว 
3.2.7 ค่าเตรียมแปลงหญ้า และค่าเมล็ดพันธุ์หญ้า 

(1) ค่าเตรียมแปลงหญ้า  จ านวน .......... ครั้ง/ปี   
(  ) เตรียมเอง (  ) จ้าง ค่าใช้จ่าย .............. บาท/ไร่   จ านวน ........... ไร ่

(2) ค่าเมล็ดพันธ์ุ    
- พันธุ์ ............................. ราคา ........... บาท/กก. จ านวน  ...........  กก. ส าหรับปลูก ........... ไร่ 
- พันธุ์ ............................. ราคา ........... บาท/กก. จ านวน  ...........  กก. ส าหรับปลูก ........... ไร่ 

(3) ค่าปุ๋ยใส่แปลงหญ้า 
(  ) มูลโคจากฟาร์มของตนเอง จ านวน ...... กระสอบ กระสอบละ .… กก.  ส าหรับใส่แปลงหญ้า ...... ไร่ 
(  ) ซื้อปุ๋ยเคมี ราคา ........ บาท/กระสอบ จ านวน ........ กระสอบ  ส าหรับใส่แปลงหญ้า ....... ไร่ 

 

ส่วนที่ 4  ผลผลิตและรายรับจากการเลี้ยงโคเนื้อ 
4.1 ผลผลิตและรายรับจากการจ าหน่ายโคเนื้อในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

ตัวที่ ประเภท1 พันธุ์โค2 
อาย ุ 

(เดือน) 
ลักษณะการจ าหน่าย ผู้ซ้ือ 

1    (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนกั .......... กก.   

2    (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนกั .......... กก.   

3    (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนกั .......... กก.   

4    (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนกั .......... กก.   

5    (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนกั .......... กก.   
หมายเหตุ: 1 ประเภท หมายถึง  1=พ่อพันธุ์, 2=แม่พันธุ์, 3=ลูกโค, 4=โคหนุ่ม, 5=โคสาว, 6=โคขุน 
       2 พันธุ์โค หมายถึง  1=พื้นเมือง, 2=ลูกผสมบราห์มัน, 3=พันธุ์อื่นๆ ระบุ 
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4.2 รายรับอื่นๆ จากการเลี้ยงโคเนื้อ 
4.2.1 รายรับจากมลูโคในช่วง 1 ปี ท่ีผ่านมา จ าแนกตามวิธีจัดการมลูโค (เลือกไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ) 

(  ) 1. จ าหน่าย จ านวน ......... กระสอบ ราคา ........ บาท/กระสอบ (........ กก.)  เป็นเงิน ............. บาท 
(  ) 2. น าไปใส่แปลงการเกษตรของตนเอง จ านวน ............ กระสอบ (........... กก.)   
(  ) 3. น าไปท าเป็นแก๊สชีวภาพ   จ านวน ............ กระสอบ (........... กก.)   

4.2.2 รายรับอ่ืนๆ ............................................................................................. จ านวน .................. บาท/ปี 
 

ส่วนที่ 5 ปัญหาการผลิต/การตลาด 
ปัญหาการผลิต ลักษณะปัญหา ปัญหาการตลาด ลักษณะปัญหา 

พันธุ์โค  ราคาโคมีชีวิต   

อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโค  จ านวนผู้รวบรวม    

ปัจจัยการผลิตอื่นๆ  การขนส่ง คมนาคม    

แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโค  ระบบการซ้ือขาย   

โรคระบาด  อื่นๆ  

ความเส่ียงจากอุบัติเหตุ/สัตว์ปา่  อื่นๆ  

อื่นๆ  อื่นๆ  
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2. แบบสัมภาษณ์ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป 
โครงการ “การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชมุชนบนพื้นทีสู่ง” 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
1.1 ช่ือ ………....................….... โทร …......................... บ้านเลขท่ี ........... หมู่ที่ ..…... ต. ........….….… อ. ..…....…… จ.น่าน  
1.2 เพศ  (   ) ชาย (   ) หญิง  อายุ ……. ปี    

การศึกษา ……….……......  สถานภาพ  (   ) โสด  (   ) สมรส/เคยสมรส 
1.3 ชาติพันธ์ุ (   ) คนพ้ืนเมือง  (   ) ชนเผ่า ..................……..................... 
1.4 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน …….. คน สมาชิกที่ช่วยเลี้ยงโคเนื้อ …….. คน 
1.5 พื้นที่ถือครอง .............. ไร่ .......... งาน รวมทั้งหมด ....................... แปลง 

แปลง ขนาด คุณภาพลุ่มน ้าชั้นที ่ การใช้ประโยชน ์

1 ...... ไร่ ...... งาน   

2 ...... ไร่ ...... งาน   

3 ...... ไร่ ...... งาน   

4 ...... ไร่ ...... งาน   

5 ...... ไร่ ...... งาน   

1.6 อาชีพ 
 (  ) 1. การเกษตร 

ประเภท รายการ พื้นที่ผลิต รายได้ (บาท/ปี) รายการ พื้นที่ผลิต รายได้ (บาท/ปี) 

1. ไม้ผล 1.1 ...... ไร่ ...... งาน (…….. ต้น)  1.2 ...... ไร่ ...... งาน (…….. ต้น)  

 1.3 ...... ไร่ ...... งาน (…….. ต้น)  1.4 ...... ไร่ ...... งาน (…….. ต้น)  

2. พืชไร ่ 2.1 ข้าว ...... ไร่ ...... งาน   2.2 ข้าวโพด ...... ไร่ ...... งาน   

 2.3 ...... ไร่ ...... งาน   2.4 ...... ไร่ ...... งาน   

3. พืชผัก 3.1 ขิง ...... ไร่ ...... งาน   3.2  ...... ไร่ ...... งาน   

 3.3  ...... ไร่ ...... งาน   3.4  ...... ไร่ ...... งาน   

4. ปศุสัตว์ 4.1 โคเนื้อ ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  4.2 กระบือ ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  

 4.3 แพะ ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  4.4 ไก่พื้นเมือง ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  

5. ประมง 5.1 ปลา ……… ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  5.2  ...... ไร่ ...... งาน (…….. ตัว)  

 (  ) 2. นอกภาคเกษตร 
รายการ รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน) หมายเหต ุ รายการ รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน) หมายเหต ุ

รับจ้าง   อื่นๆ …………………   
ค้าขาย   อื่นๆ …………………   
อื่นๆ …………………   อื่นๆ …………………   
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ส่วนที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
2.1 เริ่มเลีย้งโคเนื้อครั้งแรกในปี พ.ศ. 25..... จ านวน ……………. ตัว 
2.2 โคเนื้อที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกมีแหล่งที่มา ดังนี ้

ตัวที่ ประเภทโค1 พันธุ์โค2 แหล่งที่มา ลักษณะการซ้ือ 

1    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

2    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

3    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

4    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

5    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

6    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

หมายเหตุ: 1ประเภทโค หมายถึง 1=พอ่พันธุ์, 2=แม่พันธุ์, 3=โคหนุ่ม, 4=โคสาว, 5=ลูกโค 
   2พันธุโ์ค หมายถึง 1=พื้นเมือง, 2=ลูกผสมบราห์มัน, 3=ลูกผสมชาร์โรเลส์, 4=ลูกผสมแองกัส, 5=ลูกผสมบีฟมาสเตอร์, 6=อื่นๆ ระบ ุ
 

2.3 ลักษณะการเลี้ยง และจ านวนโคที่เลี้ยงในปัจจุบัน จ านวนโคทั้งสิ้น ........ ตัว เพศผู้ ........ ตัว เพศเมีย ........ ตัว แบ่งเป็น  

สายพันธุ ์
1. พ่อพันธุ์ 2. แม่พันธุ์ 3. ลูกโค 4. โครุ่น 5. โคขุน 

จ านวน การเลี้ยง1 จ านวน การเลี้ยง1 เพศผู้ เพศเมีย การเลี้ยง1  เพศผู้ เพศเมีย การเลี้ยง1 เพศผู้ เพศเมีย การเลี้ยง1 

1. โคพื้นเมือง               

2. โคลูกผสมบราห์มัน              

3. โคลูกผสมชาร์โรเลส ์              

4. โคลูกผสมแองกัส              

5. โคลูกผสมบีพมาสเตอร ์              

6. โคพันธุ์อื่นๆ ……….……………              

หมายเหตุ: 1การเลี้ยง หมายถึง  1=แบบขังคอก, 2=แบบปล่อยทุ่ง, 3=แบบกึ่งขังกึ่งปล่อยทุ่ง, 4=แบบปล่อยปา่ตลอดทั้งปี, 5=ปล่อยปา่แต่ฤดู
แล้งจูงมาเล้ียงในหมู่บ้าน 

 

2.4 ปัจจุบันเป็นสมาชิกของวิสาหกิจ/สหกรณ.์.............................................. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 25..... (เฉพาะที่เกี่ยวกับโคเนื้อ) 
2.5 แหล่งที่มาของโคเนื้อในปัจจุบนั และลักษณะการซื้อ 

ตัวที่ ประเภทโค พันธุ์โค1 แหล่งที่มา ลักษณะการซ้ือ 

1    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

2    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

3    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

4    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

5    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

6    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

7    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

8    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

9    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

10    (  ) เหมาตัว ราคา …….......... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……....... บาท/กก. หนัก .......... กก.  

หมายเหตุ: 1พันธุ์โค หมายถึง  1=พื้นเมอืง, 2=ลูกผสมบราห์มัน, 3=ลูกผสมชารโ์รเลส์, 4=ลูกผสมแองกัส, 5=ลูกผสมบีฟมาสเตอร์, 6=อื่นๆ ระบ ุ
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยการผลิตและต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ 
3.1 ต้นทุนคงที ่

3.1.1 ที่ดิน กรณีเช่าท่ีดินส าหรับการเลีย้งโคเนื้อ ……. แปลง  เนื้อท่ีทั้งหมด ……… ไร่  ค่าเช่า .......... บาท/ไร/่ป ี
3.1.2 โรงเรือน/คอกในการเลี้ยงโคเนื้อ  

หลังที่ 1 ค่าก่อสร้าง ……… บาท ก่อสร้างปี พ.ศ. 25....  คาดว่าจะใช้งานได้อีก ..... ปี ค่าซ่อมแซม …… บาท/ป ี 
หลังที่ 2 ค่าก่อสร้าง ……… บาท ก่อสร้างปี พ.ศ. 25....  คาดว่าจะใช้งานได้อีก ..... ปี ค่าซ่อมแซม …… บาท/ป ี  
หลังที่ 3 ค่าก่อสร้าง ……… บาท ก่อสร้างปี พ.ศ. 25....  คาดว่าจะใช้งานได้อีก ..... ปี ค่าซ่อมแซม …… บาท/ป ี

 3.1.3 ร้ัว  ค่าใช้จ่ายการล้อมรั้ว ......... บาท ก่อสร้างปี พ.ศ. 25....  คาดว่าจะใช้งานได้อีก ..... ปี ค่าซ่อมแซม .… บาท/ป ี 
 3.1.4 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการเลี้ยงโคเนื้อ 

อุปกรณ์และเครื่องมือ จ านวน 
ราคา  

(บาท/หน่วย) 
ใช้งานมาแล้ว 

(ปี) 
คาดว่าจะใช้งานได้อีก 

(ปี) 
 ค่าซ่อมแซม  

(บาท/ปี) 
ค่าพลังงาน  
(บาท/ครั้ง) 

ความถี่  
(ครั้ง/เดือน) 

1. รางน ้า        

2. รางอาหาร        

3. เครื่องตัดหญ้า      ค่าน ้ามัน   

4. เครื่องสับหญ้า      ค่าน ้ามัน   

5. รถเข็นหญ้า      ค่าน ้ามัน   

6. ถังหมักอาหาร        

7. เครื่องสูบน ้า      ค่าน ้ามัน  

8. ท่อน ้า/สายยาง        

9. เคียว        

10. พลั่ว        

11. รถจักรยานยนต ์      ค่าน ้ามัน  

12.         

13.         

14.         

15.        

3.3 ต้นทุนผันแปร 
3.3.1 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 

(1) อาหารข้นใช้เลี้ยงโค (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ)    

อาหารข้น 
ปริมาณ (กก./ตัว/วัน) ให้อาหารข้นเหล่านี้ 

ช่วงเดือนใดบ้าง พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ลูกโค โครุ่น โคขุน 

  (  ) อาหารข้นส าเร็จรูป ยี่ห้อ.................. โปรตีน …… % ราคา ........ บาท/กระสอบ (........... กก.)       

  (  ) อาหารข้นส าเร็จรูป ยี่ห้อ.................. โปรตีน …… % ราคา ........ บาท/กระสอบ (........... กก.)       

  (  ) อาหารข้นผสมเองสูตร 1 โปรตีน …… %  มีส่วนผสม ดังนี้ 
1. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
2. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
3. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
4. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
5. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
6. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
7. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
8. .................................... ราคา ….... บาท/กก. ปริมาณ ….... กก. 
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(2) อาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงโค (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)    

อาหารหยาบ แหล่งที่มา 
ปริมาณ (กก./ตัว/วัน) ให้พืชเหล่านี้   

 ช่วงเดือนใดบ้าง พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ลูกโค โครุ่น โคขุน 

 (  ) หญ้าสดพันธุ์ ...................  (  ) แปลงหญ้าของตนเอง/สาธารณะ (  ) ซื้อราคา ...... บาท/กก.       

 (  ) หญ้าหมัก   (  ) ท าเอง                                (  ) ซื้อราคา ...... บาท/กก.       

 (  ) ฟางข้าว  (  ) ของตนเอง                           (  ) ซื้อราคา ...... บาท/กก.       

 (  ) อื่นๆ ...............................  (  ) ของตนเอง                           (  ) ซื้อราคา ...... บาท/กก.       

(3) อาหารเสรมิ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)    
อาหารเสริม ปริมาณ (กก./หน่วย) ราคา (บาท/หน่วย) ปริมาณการซื้อ (หน่วย/ครั้ง) ใช้เลี้ยงโคจ านวน (ตัว) ใช้เลี้ยงโคได้นาน (เดือน) ให้อาหารเสริมเดือนใด 

 (  ) แร่ธาตุก้อน         

 (  ) กากน ้าตาล         

 (  ) อื่นๆ .............         

3.3.2 แรงงานในการเลี้ยงโคเนื้อ  
(1) แรงงานสมาชิกในครัวเรือน รวมตัวท่าน จ านวน ....... คน ใช้เวลาในการเลีย้งโคเนื้อ ..........  ช่ัวโมง/วัน 
(2) แรงงานจ้างประจ าฟาร์มเป็นรายเดือนจ านวน  ............. คน ค่าจ้าง ............... บาท/เดือน 

3.3.3 สาธารณูปโภคภายในฟาร์ม 
(1) น ้า     (  ) 1. น ้าประปา  (  ) 2. น ้าบาดาล  (  ) 3. แหล่งน ้าธรรมชาติ ค่าน ้าภายในฟาร์ม ........ บาท/เดือน 
(2) ไฟฟ้า  ค่าใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มเฉลี่ย ............ บาท/เดือน 

3.3.4 ค่าเวชภัณฑ์สัตว์หรือยารักษาโรค ค่าบริการสัตวแพทย์ และค่าตอน 

ค่าเวชภัณฑ์สัตว์ ค่าบรกิารสัตวแพทย ์ค่าผสมเทียม และค่าตอน 
จ านวนโค (ตัว) จ านวน  

พ่อพันธุ ์ แม่พันธุ ์ ลูกโค โครุ่น โคขุน (ครั้ง/รอบการผลิต) 

1. การท าวัคซีนและ 
ถ่ายพยาธิ                                            

(  ) ท าเอง ค่าเวชภัณฑ์ ......... บาท/ตัว           

(  ) จา้ง ค่าจ้าง+ค่าเวชภัณฑ์ ......... บาท/ตัว       

2. การรักษาโรค                                                              (  ) ท าเอง ค่าเวชภัณฑ์ ......... บาท/ตัว          
 (  ) จา้ง ค่าจ้าง+ค่าเวชภัณฑ์ ......... บาท/ตัว       

3. ค่าตอน                                                  (  ) ท าเอง ค่าเวชภัณฑ์ ......... บาท/ตัว       
 (  ) จา้ง ค่าจ้าง+ค่าเวชภัณฑ์ ......... บาท/ตัว            

3.3.5 ค่าผสมเทียมโคแม่พันธุ์ 
(1) วิธีการขยายพันธ์ุด้วย  

(   ) 1. ใช้พ่อพันธุ์ อัตราพ่อพันธุ์:แม่พันธ์ุ ................. ตัว ในรอบปีท่ีผ่านได้ลูกโค ........... ตัว  
(   ) 2. ผสมเทียม จ านวน ......... ตัว  

(  ) ท าเอง ค่าน ้าเชื้อ ......... บาท/ตัว            น ้าเชื้อจาก ..........  
(  ) จ้าง ค่าจ้าง+ค่าเวชภัณฑ์ ......... บาท/ตัว  น ้าเชื้อจาก ..........        
จ านวนโคที่ผสมติด ครั้งที่ 1 ..... ตัว ครั้งที่ 2 ..... ตัว ครั้งที่ 3 ..... ตัว มากกว่า 3 ครั้ง ..... ตัว 

3.3.6 ค่าขนส่ง  
(1) ขนส่งเข้า   

( ) ขนเอง ( ) จ้าง ค่าใช้จ่าย ...... บาท/ตัว ค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ..... บาท/ตัว  จ านวน ..... ตวั 
(2) ขนส่งออก  

( ) ขนเอง ( ) จ้าง ค่าใช้จ่าย ....... บาท/ตัว  ค่าใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยสัตว์ ...... บาท/ตัว  จ านวน ..... ตัว 
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3.3.7 ค่าเตรียมแปลงหญ้า และค่าเมล็ดพันธุ์หญ้า 
(1) ค่าเตรียมแปลงหญ้า  จ านวน .......... ครั้ง/ปี   

(  ) เตรียมเอง (  ) จ้าง ค่าใช้จ่าย .............. บาท/ไร่   จ านวน ........... ไร ่
(2) ค่าเมล็ดพันธ์ุ    

- พันธุ์ ............................. ราคา ........... บาท/กก. จ านวน  ...........  กก. ส าหรับปลูก ........... ไร ่
- พันธุ์ ............................. ราคา ........... บาท/กก. จ านวน  ...........  กก. ส าหรับปลูก ........... ไร่ 

(3) ค่าปุ๋ยใส่แปลงหญ้า 
(  ) มูลโคจากฟาร์มของตนเอง จ านวน ...... กระสอบ กระสอบละ .… กก.  ส าหรับใส่แปลงหญ้า ..... ไร ่
(  ) ซื้อปุ๋ยเคมี ราคา ......... บาท/กระสอบ จ านวน  .......... กระสอบ  ส าหรับใส่แปลงหญ้า ........... ไร่ 

ส่วนที่ 4  ผลผลิตและรายรับจากการเลี้ยงโคเนื้อ 
4.1 ผลผลิตและรายรับจากการจ าหน่ายโคเนื้อในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

ตัวที่ ประเภท1 พันธุ์โค2 
อายุ  

(เดือน) 
ระยะขุน 
(เดือน) 

ลักษณะการจ าหน่าย เกรด ผู้ซื้อ 

1     (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนัก .......... กก.    

2     (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนัก .......... กก.    

3     (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนัก .......... กก.    

4     (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนัก .......... กก.    

5     (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนัก .......... กก.    

6     (  ) เหมาตัว ราคา ……....... บาท/ตัว  (  ) ชั่งน ้าหนัก ราคา ……... บาท/กก. หนัก .......... กก.    

หมายเหตุ: 1 ประเภท หมายถึง  1=พ่อพันธุ์, 2=แม่พันธุ์, 3=ลูกโค, 4=โครุ่น, 5=โคขุน 

        2 พันธุโ์ค หมายถึง  1=พื้นเมือง, 2=ลูกผสมบราห์มัน, 3=ลูกผสมชาร์โรเลส์, 4=ลูกผสมแองกัส, 5=ลูกผสมบีฟมาสเตอร์, 6=พันธุ์อื่นๆ ระบุ 

4.2 รายรับอื่นๆ จากการเลี้ยงโคเนื้อ 
4.2.1 รายรับจากมลูโคในช่วง 1 ปี ท่ีผ่านมา จ าแนกตามวิธีจัดการมลูโค (เลือกไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ) 

(  ) 1. จ าหน่าย จ านวน ......... กระสอบ ราคา ........ บาท/กระสอบ (........ กก.)  เป็นเงิน ............. บาท 
(  ) 2. น าไปใส่แปลงการเกษตรของตนเอง จ านวน ............ กระสอบ (........... กก.)   
(  ) 3. น าไปท าเป็นแก๊สชีวภาพ   จ านวน ............ กระสอบ (........... กก.)   
(  ) 4. อ่ืนๆ ระบุ ..........................   จ านวน ............ กระสอบ (........... กก.)   

4.2.2 รายรับอ่ืนๆ ............................................................................................. จ านวน .................. บาท/ปี 
(เช่น เงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน จากการเป็นสมาชิกสหกรณโ์คเนื้อ/วสิาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นตน้) 

ส่วนที่ 5 ปัญหาการผลิต/การตลาดของการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลอืดยุโรป 
ปัญหาการผลิต ลักษณะปัญหา ปัญหาการตลาด ลักษณะปัญหา 

พันธุ์โค  ราคาโคมีชีวิต   

อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโค  จ านวนผู้รวบรวม    

ปัจจัยการผลิตอื่นๆ  การขนส่ง คมนาคม    

แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโค  ระบบการซ้ือขาย   

โรคระบาด  อื่นๆ  

ความเส่ียงจากอุบัติเหตุ/สัตว์ปา่  อื่นๆ  

อื่นๆ  อื่นๆ  
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ภาคผนวก จ 

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว 
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1. โรคลัมปี สกิน” (Lumpy skin disease)  
 

 

 

 
  

ภาพผนวกที่ จ1  โรคลัมปี สกิน” (Lumpy skin disease)  
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2. การด าเนินกิจกรรมการปลูกหญ้าเสริมในพื้นที่แปลงหญ้าชุมชน 
 

โครงการ “ส่งเสริมการปลูกหญ้าเพื่อการเลี้ยงโค” 
 

1. ท่ีมาของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 โครงการการพัฒนาธุรกิจชุมชนจากการเลี้ยงโคพื้นเมือง เพื่อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน
เกษตรบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง ดังเช่น เกษตรกรในหมู่บ้านกิ่วน ้า ต าบล
หนองแดง อ าเภอแม่จริม หมู ่บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน การพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมือง ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบการเลี้ยงปล่อยให้หาอาหารตามธรรมชาติจะเพียงพอ
ในบางปี แต่จากสถานการณ์ การจ ากัดพื้นที่ป่าในการเลี้ยงและความแห้งแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อาการ ที่ส่งผลต่อปริมาณพืชอาหารตามธรรมชาติ การปลูกหญ้าโภชนะสูง เช่น หญ้ากินี ลูซี่ เพ่ือเป็นการเสริม
พืชอาหารให้แก่ฝูงโค จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และ ลดอัตราการแคระแกรนของลูกโค ซึ่งเทคนิคการจัดการ
การเลี้ยงและเป็นรูปแบบการจัดการอาหาร ที่มีเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคพื้นเมืองใน 2 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ ้น 60 
ครัวเรือน ให้ความสนใจในการรวมกลุ่มและจัดการพืชอาหารร่วมกัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
กลุ่มเกษตรกรบ้านกิ่วน ้า 29 ครัวเรือน และบ้านปางช้าง 31 ครัวเรือน มีขนาดฝูงโค 858 ตัว (บ้านกิ่วน ้า 480 
ตัว และบ้านปางช้าง 378 ตัว) โดยทั้งสองชุมชนมีรูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบปล่อยให้หาอาหารกินตาม
ธรรมชาติ โดยในฤดูฝนเกษตรกรจะปล่อยโคให้หาอาหารจากป่าเองประมาณ 6-8 เดือน แต่เมื่อถึงฤดูแล้ง 
อาหารจากธรรมชาติไม่เพียงพอ เกษตรกรจะต้อนฝูงโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้านซึ่งเป็นภาระในด้านการจัดการ
อาหารที่ใช้เลี้ยง ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์มากขึ้น แม้
ในชุมชนจะมีวัสดุเหลือทางการเกษตร แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับการเลี้ ยงโค การด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนและให้ค าปรึกษา /การให้ความรู้การปลูกหญ้าและการใช้ประโยชน์ แปลงหญ้า
แก่เกษตรกร จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เพ่ือให้เกิดการจัดการอาหารที่เหมาะสมกับรูปแบบการเลี้ยงโค
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ลุ่มน ้าชั้น 1 และ 2 และการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า โดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อการจัดการองค์ความรู้ การจัดการและการใช้ประโยชน์แปลงปลูกหญ้าร่วมกันของชุมชน ในพื้นที่ลุ่ม
น ้าชั้น 1 และ 2 และเพ่ิมปริมาณพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับการเลี้ยงโค (พ้ืนเมือง) ของชุมชน 

3. กลุ่มเป้าหมาย  

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมืองหมู่บ้านกิ่วน ้า ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จ านวน 19 ราย  
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมืองหมู่บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จ านวน 23 ราย 

4. วิธีด าเนินการ 

1. ส ารวจพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร ในการจัดท าแปลงหญ้า ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
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2. การให้ความรู้ในการจัดการแปลงปลูกหญ้า/การใช้ประโยชน์แปลงหญ้าเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์ 
3. ติดตามตรวจเยี่ยมแปลง การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ (เช่น ความสมบูรณ์ของลูกโค/โค

รุ่น เป็นต้น /เมื่อเทียบกับ การไม่มีการปลูกหญ้าเสริมแก่โค) และประเมินผลการด าเนินงาน 

5. ระยะเวลา  

เมษายน 2564 - มกราคม 2565 

6. สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

ณ หมู่บ้านกิ่วน ้า ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม และหมู่บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ /ที่ปรึกษาโครงการ  

 อ.ดร.นลินี คงสุบรรณ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร  ปศุสัตว์จังหวัดน่าน  ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายจงรักษ์ ธรรมลังกา  ปศสุัตว์อ าเภอแม่จริม  ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายรักเกียรติ เมฆอากาศ  ปศุสัตว์อ าเภอสันติสุข  ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายไมตรี มุ่งหมาย  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายสมบัติ แสนโซ้ง  นักวิชาการสัตวบาล  ที่ปรึกษาโครงการ 

8. งบประมาณ 

1. เมล็ดพันธุ์หญ้าลูซี่  
อัตราการใช้ 2 กก./ไร่ พ้ืนที่ปลูก 135 ไร่ ราคา 125 บาท/กก.  เป็นเงิน 270x125 =33,750.00บาท 

2. ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์หญ้าลูซี่  
จ านวน 270 กก. ราคา 2.75 บาท/กก. เป็นเงิน 270x2.75 =  742.50 บาท 

3. ค่าป้ายไวนิล เป็นเงิน =   225.00 บาท 
4. ค่าด าเนินการของเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน =2,000.00 บาท 

 เป็นเงินทั้งสิ้น 36,717.50 บาท 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เพ่ิมพ้ืนที่แปลงหญ้า ไม่ต ่ากว่า 126 ไร่ 
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมืองลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสัตว์ในฤดูแล้งได้ 
3. ชุมชน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และเทคโนโลยีในการท าแปลงหญ้าเพ่ือการจัดการพืช

อาหารโคเนื้อ(พ้ืนเมือง) ในรูปแบบการเลี้ยงโคแบบปล่อยหากินตามธรรมชาติ  
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ภาพผนวกที่ จ2  การด าเนินกิจกรรมการปลูกหญ้าเสริมในพ้ืนที่แปลงหญ้าชุมชน วันที่ 13-14 พฤษภาคม 
2564 
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3. การด าเนินกิจกรรมการจัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สตัว์ 
 

โครงการ “การจัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์” 

 
1. ท่ีมาของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 โครงการการพัฒนาธุรกิจชุมชนจากการเลี ้ยงโคพื ้นเมือง เพื ่อเป็นอาชีพที ่สร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง ดังเช่น เกษตรกรในหมู่บ้านน ้า
ปูน ต าบลน ้าพาง เกษตรกรในหมู่บ้านน ้ากิ่วน ้า ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม และเกษตรกรในหมู่บ้าน
ปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่งมีรูปแบบการเลี้ยงปล่อยให้หาอาหารตามธรรมชาติ โดย
ในฤดูฝนเกษตรกรจะปล่อยโคให้หาอาหารจากป่าเองประมาณ 6-8 เดือน แต่เมื่อถึงฤดูแล้ง อาหารจาก
ธรรมชาติไม่เพียงพอ เกษตรกรจะต้อนฝูงโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ดูแลโคและการจัดการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ที่ท าได้ยาก โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมืองหมู่บ้านปูน ต าบลน ้า
พาง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่านทั้ง 3 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 83 ครัวเรือน มีขนาดฝูงโค 1,130 ตัว ก าลังเผชิญ
กับปัญหาการจัดการด้านสุขศาสตร์สัตว ประกอบกับมีโรคระบาด ลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) 
เกิดขึ ้นในพื ้นที ่หมู ่บ้านน ้าปูน ท าให้เกษตรกรได้ร ับความเดือดร้อน ดังนั ้นในการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองให้แก่เกษตรกร การด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ได้รับการสนับสนุน
และให้ค าปรึกษา /การจัดการด้านสุขศาสตร์สัตว์แก่เกษตรกร จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เพ่ือให้โค
มีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตไว รวมทั้งยังเป็นการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นกับฝูงโคด้วย  

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์ในราคาที่ต ่ากว่าท้องตลาด และอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้ชุมชนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขศาสตร์สัตว์และการป้องกันโรค  
3. ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์และพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาสุขศาสตร์สัตว์และการป้องกันโรค 

3. กลุ่มเป้าหมาย  

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองหมู่บ้านน ้าปูน ต าบลน ้าพาง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จ านวน 23 
ครัวเรือน 

2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองหมู่บ้านน ้ากิ่วน ้า ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จ านวน 
29 ครัวเรือน 

3. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองหมู่บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จ านวน 31 
ครัวเรือน 

  



 

130 
 

4. วิธีด าเนินการ 

1. ส ารวจพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
2. การส่งเสริมการถ่ายพยาธิ และการท าวัคซีน ให้แก่เกษตรกร ดังนี้ 

2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ 
1) ผู้ดูแลกองทุน ได้แก่ ผู้น าชุมชน/ผู้น าเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  
2) หน้าที่ในการจ าหน่ายและจัดหาเวชภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ มาทดแทน/เพิ่มเติม และ

ก าหนดราคาขายเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงและบริการชุมชน 
2.2 กลุ่มของเวชภัณฑ์ 

1) ยาถ่ายพยาธิ (ยาถ่ายพยาธิภายใน ชนิดเม็ด รินตัล โบลัส600 จ านวน 1 กระปุก, ยา
ถ่ายพยาธิภายใน ชนิดน ้า Abentel จ านวน 3 แพ็ค, ยาถ่ายพยาธิภายใน+ภายนอก ชนิดฉีด Ivermec 
ขนาดบรรจุขวดละ 100 ซีซี จ านวน 3 ขวด) 

2) ยารักษาโรคทั่วไป (ยารักษาอาการ ไข้ ลดปวด Butasyl ขนาดบรรจุขวดละ 100 ซีซี 
จ านวน 4 ขวด, ยารักษาอาการ อักเสบ Pendistrep L.A. ขนาดบรรจุขวดละ 100 ซีซี จ านวน 4 ขวด, ยา
รักษาโรคท้องร่วง และปอดบวม Enro -150 ขนาดบรรจุขวดละ 100 ซีซี จ านวน 3 ขวด) 

3) แร่ธาตุ และยาบ ารุง (ชนิดฉีด Biocatalin ขนาดบรรจุ ขวด 100 ซีซี จ านวน 3 ขวด, 
แร่ธาตุก้อนๆ ละ 2 กิโลกรัม ขนาดบรรจุ 12 ก้อน /กล่อง จ านวน 4 กล่อง, ธาตุเหล็ก ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ
ขวดละ 100 ซีซี จ านวน 2 ขวด) 

4) วัคซีน เวชภัณฑ์ที่ส านักงานปศุสัตว์ใช้งบประมาณของส านักงานเพื่อสบทบกองทุน
ตามปริมาณการเลี้ยงของแต่ละชุมชน 

3. ติดตามตรวจเยี่ยม และการเพิ่มประสิทธิภาพ (เช่น ความสมบูรณ์ของโค เป็นต้น) และประเมินผล
การด าเนินงาน 

5. ระยะเวลา  

เมษายน 2564 - มกราคม 2565 

6. สถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 

ณ หมู่บ้านน ้าปูน ต าบลน ้าพาง หมู่บ้านน ้ากิ่วน ้า ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  และ 
หมู่บ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ /ที่ปรึกษาโครงการ  

 อ.ดร.นลินี คงสุบรรณ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร  ปศุสัตว์จังหวัดน่าน  ที่ปรึกษาโครงการ 
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 นายจงรักษ์ ธรรมลังกา  ปศุสัตว์อ าเภอแม่จริม  ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายรักเกียรติ เมฆอากาศ  ปศุสัตว์อ าเภอสันติสุข  ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายณัฐพันธุ์  กันทิยะ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายไมตรี มุ่งหมาย  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายสมบัติ แสนโซ้ง  นักวิชาการสัตวบาล  ที่ปรึกษาโครงการ 

8. งบประมาณ 

1. ค่าเวชภัณฑ์สัตว์ มูลค่า 10,000 บาท/หมู่บ้าน จ านวน 3 หมู่บ้าน  30,000 บาท 

2. ค่าขนส่งและค่าด าเนินการของเจ้าหน้าที่       4,000  บาท 

 เป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เกษตรกรสามารถซื้อเวชภัณฑ์ได้ในราคาที่ต ่ากว่าท้องตลาด ช่วยลดรายจ่ายในการเลี้ยงโคเนื้อ  
2. โคเนื้อพ้ืนเมืองมีสุขภาพที่ดี และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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ภาคผนวก ช 

รายละเอียดต้นทุนผลตอบแทนการผลิตของเกษตรกรรายบุคคล 
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ตารางผนวก ช1 โครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคขุนพื้นเมืองรายบุคคล 

รายการ 
เล่าจู แซ่ว่าง จื้อ พงศาวิภาวัฒน์ สิทธิ์ พรมทะนา 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 1,819.17 1,819.17 68.15 - 2,207.50 2,207.50 61.23 - 10,902.08 10,902.08 54.19 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 166.67 166.67 6.24 - 500.00 500.00 13.87 - 909.69 909.69 4.52 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 1,625.00 1,625.00 60.88 - 1,625.00 1,625.00 45.08 - 9,687.50 9,687.50 48.15 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - - - - - - - - - 171.57 171.57 0.85 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 27.50 27.50 1.03 - 82.50 82.50 2.29 - 133.33 133.33 0.66 

ต้นทุนผันแปร 400.00 450.00 850.00 31.85 835.00 562.50 1,397.50 38.77 3,795.80 5,421.04 9,216.84 45.81 
   1. ค่าอาหารข้น - - - - - - - - - - - - 
   1. ค่าอาหารหยาบ - - - - - - - - 698.25 2,829.13 3,527.38 17.53 
   2. ค่าแรงงาน - 450.00 450.00 16.86 0.00 562.50 562.50 15.60 - 2,591.91 2,591.91 12.88 
   3. ค่าเวชภัณฑ์ - - - - - - - - 1,025.00 - 1,025.00 5.09 
   4. ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - 442.65 - 442.65 2.20 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิง 150.00 0.00 150.00 5.62 150.00 - 150.00 4.16 882.35 - 882.35 4.39 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) - - - - 60.00 - 60.00 1.66 352.94 - 352.94 1.75 
   7. ค่าซ่อมแซม 250.00 0.00 250.00 9.37 625.00 - 625.00 17.34 394.61 - 394.61 1.96 

ต้นทุนรวม 400.00 2,269.17 2,669.17 100.00 835.00 2,770.00 3,605.00 100.00 3,795.80 16,323.13 20,118.93 100.00 

รายได้รวม 30,000.00 - 30,000.00 1,123.95 20,000.00 - 20,000.00 554.79 35,044.12 52.94 35,097.06 174.45 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 30,000.00 - 30,000.00 1,123.95 20,000.00 - 20,000.00 554.79 35,000.00 - 35,000.00 173.97 
รายได้อื่นๆ - - - - - - - - 44.12 52.94 97.06 0.48 
   1. จ าหนา่ยมูลโค - - - - - - - - 44.12 - 44.12 0.22 
   2. ใส่แปลงเกษตร - - - - - - - - - 52.94 52.94 0.26 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   29,600.00 1,108.96   19,165.00 531.62   31,301.26 155.58 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   27,330.83 1,023.95   16,395.00 454.79   14,978.13 74.45 
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ตารางผนวก ช1 โครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคขุนพื้นเมืองรายบุคคล (ต่อ) 

รายการ 
ดนัย พรมจันท ี สุจิน อินต๊ะปิน เหว๋น ใจจริม 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 11,010.47 11,010.47 51.35 - 10,783.96 10,783.96 59.12 - 9,091.31 9,091.31 38.66 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 720.01 720.01 3.36 - 769.19 769.19 4.22 - 407.98 407.98 1.73 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 9,687.50 9,687.50 45.18 - 9,687.50 9,687.50 53.11 - 8,406.25 8,406.25 35.75 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - 448.72 448.72 2.09 - 178.57 178.57 0.98 - 208.33 208.33 0.89 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 154.25 154.25 0.72 - 148.70 148.70 0.82 - 68.75 68.75 0.29 

ต้นทุนผันแปร 2,028.85 8,404.33 10,433.17 48.65 2,885.71 4,572.00 7,457.71 40.88 7,950.00 6,473.44 14,423.44 61.34 
   1. ค่าอาหารข้น - - - - - - - - - - - - 
   1. ค่าอาหารหยาบ - 6,158.65 6,158.65 28.72 - 2,161.29 2,161.29 11.85 - 3,281.25 3,281.25 13.95 
   2. ค่าแรงงาน - 2,245.67 2,245.67 10.47 - 2,410.71 2,410.71 13.22 - 3,192.19 3,192.19 13.58 
   3. ค่าเวชภัณฑ์ 500.00 - 500.00 2.33 1,250.00 - 1,250.00 6.85 125.00 - 125.00 0.53 
   4. ค่าสาธารณูปโภค 336.54 - 336.54 1.57 85.71 - 85.71 0.47 - - - - 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิง 1,153.85 - 1,153.85 5.38 300.00 - 300.00 1.64 1,125.00 - 1,125.00 4.78 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 38.46 - 38.46 0.18 - - - - 450.00 - 450.00 1.91 
   7. ค่าซ่อมแซม - - - - 1,250.00 - 1,250.00 6.85 6,250.00 - 6,250.00 26.58 

ต้นทุนรวม 2,028.85 19,414.80 21,443.64 100.00 2,885.71 15,355.96 18,241.67 100.00 7,950.00 15,564.75 23,514.75 100.00 

รายได้รวม 18,000.00 57.69 18,057.69 84.21 22,535.71 642.86 23,178.57 127.06 12,000.00 - 12,000.00 51.03 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 18,000.00  18,000.00 83.94 22,250.00 - 22,250.00 121.97 12,000.00 - 12,000.00 51.03 
รายได้อื่นๆ - 57.69 57.69 0.27 285.71 642.86 928.57 5.09 - - - - 
   1. จ าหนา่ยมูลโค - - - - 285.71 - 285.71 1.57 - - - - 
   2. ใส่แปลงเกษตร - 57.69 57.69 0.27 - 642.86 642.86 3.52 - - - - 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   16,028.85 74.75   20,292.86 111.24   4,050.00 17.22 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   -3,385.95 -15.79    27.06   -11,514.75 -48.97 
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ตารางผนวก ช1 โครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคขุนพื้นเมืองรายบุคคล (ต่อ) 

รายการ 
แดง อินต๊ะภา ปวง อินขาว วิชาญ ใจจริม 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 3,497.38 3,497.38 35.29 - 8,533.40 8,533.40 37.78 - 2,678.95 2,678.95 14.94 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 337.96 337.96 3.41 - 111.63 111.63 0.49 - 435.91 435.91 2.43 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 2,406.25 2,406.25 24.28 - 8,406.25 8,406.25 37.21 - 1,937.50 1,937.50 10.80 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - 740.74 740.74 7.47 - 0.00 0.00 0.00 - 266.67 266.67 1.49 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 12.43 12.43 0.13 - 15.52 15.52 0.07 - 38.87 38.87 0.22 

ต้นทุนผันแปร 408.33 6,004.17 6,412.50 64.71 2,101.67 11,955.00 14,056.67 62.22 3,940.00 11,316.60 15,256.60 85.06 
   1. ค่าอาหารข้น - - - - - - - - - - - - 
   1. ค่าอาหารหยาบ - 4,500.00 4,500.00 45.41 - 8,655.00 8,655.00 38.31 - 7,866.60 7,866.60 43.86 
   2. ค่าแรงงาน - 1,504.17 1,504.17 15.18 - 3,300.00 3,300.00 14.61 - 3,450.00 3,450.00 19.24 
   3. ค่าเวชภัณฑ์ 375.00 - 375.00 3.78 375.00 - 375.00 1.66 1,000.00 - 1,000.00 5.58 
   4. ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิง 33.33 - 33.33 0.34 120.00 - 120.00 0.53 560.00 - 560.00 3.12 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) - - - - 840.00 - 840.00 3.72 280.00 - 280.00 1.56 
   7. ค่าซ่อมแซม - - - - 766.67 - 766.67 3.39 2,100.00 - 2,100.00 11.71 

ต้นทุนรวม 408.33 9,501.55 9,909.88 100.00 2,101.67 20,488.40 22,590.07 100.00 3,940.00 13,995.55 17,935.55 100.00 

รายได้รวม 15,222.22 112.50 15,334.72 154.74 12,560.00 100.00 12,660.00 56.04 15,000.00 81.00 15,081.00 84.08 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 15,000.00 - 15,000.00 151.36 12,500.00 - 12,500.00 55.33 15,000.00 - 15,000.00 83.63 
รายได้อื่นๆ 222.22 112.50 334.72 3.38 60.00 100.00 160.00 0.71 - 81.00 81.00 0.45 
   1. จ าหนา่ยมูลโค 222.22 - 222.22 2.24 60.00 - 60.00 0.27 - - - - 
   2. ใส่แปลงเกษตร - 112.50 112.50 1.14 - 100.00 100.00 0.44 - 81.00 81.00 0.45 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   14,926.39 150.62   10,558.33 46.74   11,141.00 62.12 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   5,424.84 54.74   -9,930.07 -43.96   -2,854.55 -15.92 
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ตารางผนวก ช1 โครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคขุนพื้นเมืองรายบุคคล (ต่อ) 

รายการ 
สามารถ พรมเกษา เลาว่า แซ่โซ้ง ซะ ซ่งไพบูลย ์

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 8,731.49 8,731.49 46.83 - 4,501.51 4,501.51 39.17 - 3,418.16 3,418.16 22.90 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 211.71 211.71 1.14 - 110.08 110.08 0.96 - 113.66 113.66 0.76 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 8,406.25 8,406.25 45.09 - 3,218.75 3,218.75 28.01 - 3,218.75 3,218.75 21.57 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - 89.29 89.29 0.48 - 1,157.41 1,157.41 10.07 - 72.92 72.92 0.49 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 24.25 24.25 0.13 - 15.28 15.28 0.13 - 12.83 12.83 0.09 

ต้นทุนผันแปร 1,941.19 7,971.96 9,913.15 53.17 1,147.22 5,843.75 6,990.97 60.83 503.13 11,002.50 11,505.63 77.10 
   1. ค่าอาหารข้น - - - - - - - - - - - - 
   1. ค่าอาหารหยาบ - 2,829.11 2,829.11 15.17 0.00 3,604.17 3,604.17 31.36 0.00 6,857.81 6,857.81 45.95 
   2. ค่าแรงงาน - 5,142.86 5,142.86 27.58 0.00 2,239.58 2,239.58 19.49 0.00 4,144.69 4,144.69 27.77 
   3. ค่าเวชภัณฑ์ 625.00 - 625.00 3.35 - - - - 125.00 - 125.00 0.84 
   4. ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิง 82.86 - 82.86 0.44 138.89 - 138.89 1.21 31.25 - 31.25 0.21 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 42.86 - 42.86 0.23 133.33 - 133.33 1.16 150.00 - 150.00 1.01 
   7. ค่าซ่อมแซม 1,190.48 - 1,190.48 6.39 875.00 - 875.00 7.61 196.88 - 196.88 1.32 

ต้นทุนรวม 1,941.19 16,703.46 18,644.65 100.00 1,147.22 10,345.26 11,492.48 100.00 503.13 14,420.66 14,923.79 100.00 

รายได้รวม 25,871.43 36.57 25,908.00 138.96 29,000.00 - 29,000.00 252.34 34,757.50 7.50 34,765.00 232.95 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 25,833.33 - 25,833.33 138.56 29,000.00  29,000.00 252.34 34,750.00  34,750.00 232.85 
รายได้อื่นๆ 38.10 36.57 74.67 0.40 - - - - 7.50 7.50 15.00 0.10 
   1. จ าหนา่ยมูลโค 38.10 0.00 38.10 0.20 - - - - 7.50 - 7.50 0.05 
   2. ใส่แปลงเกษตร - 36.57 36.57 0.20 - - - - - 7.50 7.50 0.05 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   23,966.81 128.55   27,852.78 242.36   34,261.88 229.58 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   7,263.35 38.96   17,507.52 152. 34   19,841.21 132.95 
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ตารางผนวก ช1 โครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคขุนพื้นเมืองรายบุคคล (ต่อ) 

รายการ 
เล่าเซา แซ่ว่าง สมบูรณ ์แซ่โซ้ง ยองเปา แซ่โซ้ง 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 4,027.34 4,027.34 19.72 - 4,196.88 4,196.88 16.36 - 4,657.21 4,657.21 85.52 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 134.29 134.29 0.66 - 301.34 301.34 1.17 - 576.92 576.92 10.59 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 3,218.75 3,218.75 15.76 - 3,062.50 3,062.50 11.94 - 2,718.75 2,718.75 49.92 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - 661.76 661.76 3.24 - 803.57 803.57 3.13 - 1,298.08 1,298.08 23.84 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 12.54 12.54 0.06 - 29.46 29.46 0.11 - 63.46 63.46 1.17 

ต้นทุนผันแปร 2,095.59 14,297.43 16,393.01 80.28 4,098.21 17,361.16 21,459.38 83.64 615.38 173.08 788.46 14.48 
   1. ค่าอาหารข้น - - - - - - - - - - - - 
   1. ค่าอาหารหยาบ - 12,441.18 12,441.18 60.93 - 15,107.14 15,107.14 58.88 - - - - 
   2. ค่าแรงงาน - 1,856.25 1,856.25 9.09 - 2,254.02 2,254.02 8.79 - 173.08 173.08 3.18 
   3. ค่าเวชภัณฑ์ 125.00 - 125.00 0.61 714.29 - 714.29 2.78 9.62 - 9.62 0.18 
   4. ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิง 220.59 - 220.59 1.08 89.29 - 89.29 0.35 96.15 - 96.15 1.77 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 58.82 - 58.82 0.29 142.86 - 142.86 0.56 - - - - 
   7. ค่าซ่อมแซม 1,691.18 - 1,691.18 8.28 3,151.79 - 3,151.79 12.28 509.62 - 509.62 9.36 

ต้นทุนรวม 2,095.59 18,324.77 20,420.36 100.00 4,098.21 21,558.04 25,656.25 100.00 615.38 4,830.29 5,445.67 100.00 

รายได้รวม 25,833.33 17.65 25,850.98 126.59 39,500.00 21.43 39,521.43 154.04 35,000.00 - 35,000.00 642.71 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 25,833.33 - 25,833.33 126.51 39,500.00 - 39,500.00 153.96 35,000.00 - 35,000.00 642.71 
รายได้อื่นๆ - 17.65 17.65 0.09 - 21.43 21.43 0.08 - - - - 
   1. จ าหนา่ยมูลโค - - - - - - - - - - - - 
   2. ใส่แปลงเกษตร - 17.65 17.65 0.09 - 21.43 21.43 0.08 - - - - 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   23,755.39 116.33   35,423.21 138.07   34,384.62 631.41 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   5,430.62 26.59   13,865.18 54.04   29,554.33 542.71 
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ตารางผนวก ช1 โครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคขุนพื้นเมืองรายบุคคล (ต่อ) 

รายการ 
เล่ามะก๊ะ แซ่โซ้ง เจริญไชย ซ่งวชัรไพบูลย ์ พงษ์นเรศ ซ่งไพบูลย ์

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 13,050.63 13,050.63 69.29 - 3,378.31 3,378.31 15.12 - 4,582.73 4,582.73 33.31 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 1,354.17 1,354.17 7.19 - 405.71 405.71 1.82 - 290.84 290.84 2.11 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 3,218.75 3,218.75 17.09 - 2,718.75 2,718.75 12.17 - 3,218.75 3,218.75 23.39 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - 8,333.33 8,333.33 44.25 - 215.52 215.52 0.96 - 1,041.67 1,041.67 7.57 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 144.38 144.38 0.77 - 38.33 38.33 0.17 - 31.47 31.47 0.23 

ต้นทุนผันแปร 1,845.83 3,937.50 5,783.33 30.71 6,035.86 12,929.74 18,965.60 84.88 863.89 8,312.50 9,176.39 66.69 
   1. ค่าอาหารข้น - - - - - - - - - - - - 
   1. ค่าอาหารหยาบ - 3,375.00 3,375.00 17.92 2,889.31 10,241.38 13,130.69 58.77 - 1,562.50 1,562.50 11.36 
   2. ค่าแรงงาน - 562.50 562.50 2.99 0.00 2,688.36 2,688.36 12.03 - 6,750.00 6,750.00 49.06 
   3. ค่าเวชภัณฑ์ 125.00 - 125.00 0.66 1,250.00 - 1,250.00 5.59 125.00 0.00 125.00 0.91 
   4. ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิง 208.33 - 208.33 1.11 1,344.83 - 1,344.83 6.02 500.00 - 500.00 3.63 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 200.00 - 200.00 1.06 206.90 - 206.90 0.93 100.00 - 100.00 0.73 
   7. ค่าซ่อมแซม 1,312.50 - 1,312.50 6.97 344.83 - 344.83 1.54 138.89 - 138.89 1.01 

ต้นทุนรวม 1,845.83 16,988.13 18,833.96 100.00 6,035.86 16,308.05 22,343.91 100.00 863.89 12,895.23 13,759.12 100.00 

รายได้รวม 35,000.00 - 35,000.00 185.83 27,010.34 20.69 27,031.03 120.98 36,000.00 - 36,000.00 261.64 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 35,000.00 - 35,000.00 185.83 27,000.00 - 27,000.00 120.84 36,000.00 - 36,000.00 261.64 
รายได้อื่นๆ - - - - 10.34 20.69 31.03 0.14 - - - - 
   1. จ าหนา่ยมูลโค - - - - 10.34 - 10.34 0.05 - - - - 
   2. ใส่แปลงเกษตร - - - - - 20.69 20.69 0.09 - - - - 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   33,154.17 176.03   20,995.17 93.96   35,136.11 255.37 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   16,166.04 85.83   4,687.12 20.98   22,240.88 161.64 
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ตารางผนวก ช1 โครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคขุนพื้นเมืองรายบุคคล (ต่อ) 

รายการ 
รักไทย แซ่วา่ง เอี้ย แซ่ว่าง ปรีชา แซ่วา่ง 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 6,085.42 6,085.42 9.96 - 7,695.62 7,695.62 13.37 - 3,382.75 3,382.75 12.49 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 2,540.80 2,540.80 4.16 - 1,838.47 1,838.47 3.19 - 736.15 736.15 2.72 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 2,250.00 2,250.00 3.68 - 1,500.00 1,500.00 2.61 - 2,031.25 2,031.25 7.50 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - 1,041.67 1,041.67 1.70 - 4,166.67 4,166.67 7.24 - 520.83 520.83 1.92 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 252.95 252.95 0.41 - 190.48 190.48 0.33 - 94.52 94.52 0.35 

ต้นทุนผันแปร 40,025.00 15,009.38 55,034.38 90.04 35,987.50 13,884.38 49,871.88 86.63 6,818.75 16,884.38 23,703.13 87.51 
   1. ค่าอาหารข้น 8,000.00 - 8,000.00 13.09 3,200.00 - 3,200.00 5.56 96.88 - 96.88 0.36 
   1. ค่าอาหารหยาบ 22,500.00 12,000.00 34,500.00 56.45 6,000.00 9,000.00 15,000.00 26.06 2,531.25 13,500.00 16,031.25 59.19 
   2. ค่าแรงงาน - 3,009.38 3,009.38 4.92 - 4,884.38 4,884.38 8.48 - 3,384.38 3,384.38 12.49 
   3. ค่าเวชภัณฑ์ 225.00 - 225.00 0.37 150.00 - 150.00 0.26 225.00 - 225.00 0.83 
   4. ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิง 7,500.00 - 7,500.00 12.27 22,500.00 - 22,500.00 39.08 2,250.00 - 2,250.00 8.31 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 550.00 - 550.00 0.90 825.00 - 825.00 1.43 309.38 - 309.38 1.14 
   7. ค่าซ่อมแซม 1,250.00 - 1,250.00 2.05 3,312.50 - 3,312.50 5.75 1,406.25 - 1,406.25 5.19 

ต้นทุนรวม 40,025.00 21,094.80 61,119.80 100.00 35,987.50 21,580.00 57,567.50 100.00 6,818.75 20,267.13 27,085.88 100.00 

รายได้รวม 23,600.00 300.00 23,900.00 39.10 10,150.00 205.71 10,355.71 17.99 14,445.83 135.00 14,580.83 53.83 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 23,250.00 - 23,250.00 38.04 10,000.00 - 10,000.00 17.37 14,333.33 - 14,333.33 52.92 
รายได้อื่นๆ 350.00 300.00 650.00 1.06 150.00 205.71 355.71 0.62 112.50 135.00 247.50 0.91 
   1. จ าหนา่ยมูลโค 350.00 - 350.00 0.57 150.00 - 150.00 0.26 112.50 - 112.50 0.42 
   2. ใส่แปลงเกษตร - 300.00 300.00 0.49 - 205.71 205.71 0.36 - 135.00 135.00 0.50 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   -16,125.00 -26.38   25,631.79 -44.52   7,762.08 28.66 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   -37,219.80 -60.90   47,211.78 -82.01   -12,505.04 -46.17 
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ตารางผนวก ช1 โครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคขุนพื้นเมืองรายบุคคล (ต่อ) 

รายการ 
บรรณวิทติ เกษมรัฒน์ จื้อเล้ง แซ่โซ้ง 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ - 3,400.16 3,400.16 31.25 - 5,781.83 5,781.83 39.10 
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ - 160.26 160.26 1.47 - 741.79 741.79 5.02 
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค - 3,218.75 3,218.75 29.58 - 4,593.75 4,593.75 31.07 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - - - - - 378.79 378.79 2.56 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 21.15 21.15 0.19 - 67.50 67.50 0.46 

ต้นทุนผันแปร 3,326.92 4,153.85 7,480.77 68.75 5,193.98 3,809.66 9,003.64 60.90 
   1. ค่าอาหารข้น - - - - - - - - 
   1. ค่าอาหารหยาบ - - - - 1,496.25 1,738.64 3,234.89 21.88 
   2. ค่าแรงงาน - 4,153.85 4,153.85 38.18 0.00 2,071.02 2,071.02 14.01 
   3. ค่าเวชภัณฑ์ 125.00 - 125.00 1.15 225.00 - 225.00 1.52 
   4. ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - 
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิง 2,769.23 - 2,769.23 25.45 409.09 - 409.09 2.77 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 48.08 - 48.08 0.44 109.09 - 109.09 0.74 
   7. ค่าซ่อมแซม 384.62 - 384.62 3.53 2,954.55 - 2,954.55 19.98 

ต้นทุนรวม 3,326.92 7,554.01 10,880.93 100.00 5,193.98 9,591.49 14,785.47 100.00 

รายได้รวม 45,000.00 - 45,000.00 413.57 40,500.00 - 40,500.00 273.92 
รายได้จากการจ าหน่ายโค 45,000.00 - 45,000.00 413.57 40,500.00 - 40,500.00 273.92 
รายได้อื่นๆ - - - - - - - - 
   1. จ าหนา่ยมูลโค - - - - - - - - 
   2. ใส่แปลงเกษตร - - - - - - - - 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   41,673.08 382.99   35,306.02 238.79 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   34,119.07 313.57   25,714.53 173.92 
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ภาคผนวก ซ 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนแต่ละโซ่ 
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1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุน ผลตอบแทนในโซ่ท่ี 1 การผลิต 

1.1 ลูกโค 

ตารางผนวกที่ ซ1 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลตอบแทนการผลิตลูกโคเนื้อพ้ืนเมืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

หน่วย: บาท/ตัว/รอบการผลิต 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลีย่นแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 2,306.81 38.59 2,306.81 41.66 -    -    
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ 241.31 4.04 241.31 4.36 -               -    
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค 1,740.22 29.11 1,740.22 31.42 -    -    
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 296.06 4.95 296.06 5.35 -    -    
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 29.23 0.49 29.23 0.53 -    -    

ต้นทุนผันแปร 3,671.14 61.41 3,231.01 58.34 - 440.13  - 11.99  
   1. ค่าอาหารหยาบ 1,050.00 17.56 625.00 11.29 -  425.00  -  40.48  
   2. ค่าแรงงาน 1,096.03 18.33 1,096.03 19.79 -    -    
   3. ค่าเวชภัณฑ์ 151.29 2.53 136.1567 2.46 - 15.13  - 10.00  
   4. ค่าน า้มันเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค  756.86 12.66 756.86 13.67 -    -    
   5. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 89.05 1.49 89.05 1.61 -    -    
   6. ค่าซ่อมแซม 527.92 8.83 527.92 9.53 -               -    

ต้นทุนรวม 5,977.95 100.00 5,537.81 100.00 - 440.13  - 7.36  

รายได้รวม 8,633.57 144.42 8,633.57 155.90 -    -    
รายได้จากการจ าหน่ายโค 8,500.00 142.19 8,500.00 153.49 -    -    
รายได้อื่นๆ 133.57 2.23 133.57 2.41 -    -    
   1. จ าหนา่ยมูลโค 55.67 0.93 55.67 1.01 -    -    
   2. ใส่แปลงเกษตร 77.89 1.30 77.89 1.41 -    -    

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 2,655.62 44.42 3,095.75 55.90 440.13  16.57  

ที่มา : จากการส ารวจ
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1.2 โคขุน 

ตารางผนวกที่ ซ2 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมืองขุนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

หน่วย: บาท/ตัว/รอบการผลิต 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลีย่นแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 3,156.69 18.21 3,156.69 19.45 -    -    
   1. ค่าเส่ือมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ 603.27 3.48 603.27 3.72 -    -    
   2. ค่าเส่ือมแมพ่ันธุโ์ค พ่อพันธุ์โค 1740.22 10.04 1,740.22 10.72 -    -    
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 740.14 4.27 740.14 4.56 -    -    
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 73.06 0.42 73.06 0.45 -    -    

ต้นทุนผันแปร 14,177.03 81.79 13,076.71 80.55 - 1,100.32  - 7.76  
   1. ค่าอาหารหยาบ 7,213.39 41.61 6,150.89 37.89 - 1,062.50  - 14.73  
   2. ค่าอาหารข้น 410.80 2.37 410.80 2.53 -    -    
   3. ค่าแรงงาน 2,740.06 15.81 2,740.06 16.88 -    -    
   4. ค่าเวชภัณฑ์ 378.21 2.18 340.39 2.10 - 37.82  - 10.00  
   5. ค่าน า้มันเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค  1,892.14 10.92 1,892.14 11.66 - - 
   6. ค่าอาหารเสริม (เกลือ) 222.62 1.28 222.62 1.37 -    -    
   7. ค่าซ่อมแซม 1319.80 7.61 1,319.80 8.13 -    -    

ต้นทุนรวม 17,333.72 100.00 16,233.40 100.00 - 1,100.32  - 6.35  

รายได้รวม 25,530.23 147.29 25,530.23 157.27 -    -    
รายได้จากการจ าหน่ายโค 25,196.31 145.36 25,196.31 155.21 -    -    
รายได้อื่นๆ 333.92 1.93 333.92 2.06 -    -    
   1. จ าหนา่ยมูลโค 139.18 0.80 139.18 0.86 -    -    
   2. ใส่แปลงเกษตร 194.73 1.12 194.73 1.20 -    -    

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 8,196.51 47.29 9,296.83 57.27 1,100.32  13.42  

ที่มา : จากการส ารวจ
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2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุน ผลตอบแทนในโซ่ท่ี 2 การรวบรวม 

2.1 ลูกโค 

ตารางผนวกท่ี ซ3 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลตอบแทนการรวบรวมลูกโคเนื้อพ้ืนเมือง  

หน่วย: บาท/ตัว 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลีย่นแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายการ       
1. ค่าลูกโค  8,500.00  91.64 8,500.00  93.20            -    - 
2. ค่าแรงงาน     150.00  1.62 120.00        1.32  - 30.00  - 20.00 
3. ค่าขนส่ง (ยานพาหนะ+น า้มัน)     375.00  4.04 300.00        3.29  - 75.00  - 20.00 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ใบเคลื่อนย้าย ค่าอาหารใน

การเลี้ยงโค เพื่อรอการจ าหน่าย)     250.00  2.70 200.00        2.19  - 50.00  - 20.00 

ต้นทุนรวม  9,275.03  100.00 9,120.03  100.00  - 155.00  - 1.67 

รายได ้(เป็นการขายสง่)  9,216.90  99.37 9,216.90  101.06            -    - 

ก าไร - 58.13  - 0.63 96.87  1.06      155.00  - 266.64 

 

2.2 โคขุน 

ตารางผนวกท่ี ซ4 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลตอบแทนการรวบรวมโคเนื้อพ้ืนเมืองขุน  

หน่วย: บาท/ตัว 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลีย่นแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายการ       
1. ค่าโคขุน 25,196.31  94.20 25,196.31  96.06          -    - 
2. ค่าแรงงาน 300.00  1.12 200.00  0.76 -  100.00  - 33.33 
3. ค่าขนส่ง (ยานพาหนะ+น า้มัน) 750.00  2.80 500.00  1.91 -  250.00  - 33.33 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ใบเคลื่อนย้าย ค่าอาหารใน

การเลี้ยงโค เพื่อรอการจ าหน่าย) 500.00  1.87 333.33  1.27 -  166.67  - 33.33 

ต้นทุนรวม 26,746.31  100.00 26,229.64  100.00 -  516.67  - 1.93 

รายได ้(เป็นการขายสง่) 27,321.30  102.15 27,321.30  104.16          -    - 

ก าไร 574.99  2.15 1,091.66  4.16    516.67  89.86 
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3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุน ผลตอบแทนในโซ่ท่ี 3 การตลาด 

3.1 ลูกโค 

ตารางผนวกท่ี ช5 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลตอบแทนการตลาดลูกโคเนื้อพ้ืนเมือง  

หน่วย: บาท/ตัว 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลีย่นแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายการ       
1. ค่าลูกโค  9,216.90  94.61 9,216.90  95.64           -     -    
2. ค่าแรงงาน     150.00  1.54 120.00        1.25  -   30.00  -20.00  
3. ค่าขนส่ง (ยานพาหนะ+น า้มัน)     250.00  2.57 200.00        2.08  -   50.00  -20.00  
4. ค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ค่าธรรมเนียมตลาด)     125.00  1.28 100.00        1.04  -   25.00  -20.00  

ต้นทุนรวม  9,741.90  100.00 9,636.90  100.00  -  105.00  -1.08  

รายได ้(เป็นการขายสง่)  9,728.95  99.87 9,933.77  103.08     204.82   2.11  

ก าไร - 12.95  - 0.13 296.87  3.08     309.82  -2,392.43  

 

3.2 โคขุน 

ตารางผนวกท่ี ช6 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลตอบแทนการตลาดโคเนื้อพ้ืนเมืองขุน  

หน่วย: บาท/ตัว 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลีย่นแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายการ       
1. ค่าโคขุน 27,321.30  96.30 27,321.30 97.50 - - 
2. ค่าแรงงาน 300.00  1.06 200.00 0.71 -100.00 -33.33 
3. ค่าขนส่ง (ยานพาหนะ+น า้มัน) 500.00  1.76 333.33 1.19 -166.67 -33.33 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ค่าธรรมเนียมตลาด) 250.00  0.88 166.67 0.59 -83.33 -33.33 

ต้นทุนรวม 28,371.30  100.00 28,021.30 100.00 -350.00 -1.23 

รายได ้(เป็นการขายสง่) 28,839.15  101.65 29,446.29 105.09 607.14 2.11 

ก าไร 467.85  1.65 1,424.99 5.09 957.14 204.58 

 

 

 

 


